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ROTEIRO
DA ÍNDIA
ORIENTAL.

COM AS EMMENDAS QVE NO
:

uamente íè fizeraô a ellc.

E ACRESENTADO COM O ROTEIRO DA COSTA DE
Sofala, atè Mombaça , & com os Portos,& Barras.d» Cabo de

Unis terra aú o efireitode Gibaltar,comfuas der»

rotas,ér demonfiractcns

PELLO DEZEMBAR.GADOR ANTÓNIO DE MARIS
Carneiro Fidalgo da Cafa de Sua Mageftade,& íeu Cofino-

gi apho mor deites Reynos de Portugal

LISBOA. Com todas as licenças neeefarías'.

Na Omcina deDOMINGOS ÇARNEYR.O, Anne/jtl&Ó,
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M onze de Março de x666Stjuntarão nos
armazéns de Sua Mageftadc o Doutor An-
tónio de Marís Cariieyro Cofmografo
mor daReynov E Luis Serraõ Pimentel
lente das fortificações , &c engenheiro mor.

O Qjpitio de mar,& guerra Clemente Martins * os Et
lotosManoel deCrafto Fauella 3fAntonioRangel,&Ro-
berto Tacor,Ingle$ por ordem do Prouedor dos dittos

pnna^ens r& Aurmadas^Heiírijue Henriques deMiraa-
d%i&ç€ircfeTinipedidoo Piloto Manoel Soares man-
dou por-eícrko as experiências da agulha * osquaes &
juntarão fbbre a conferencia das derrotas que fe deuem
ía^er, nawgem da índia a refpeito da mudança áaTa-
riaçam da aguíha;,quefc tem achado ferdiuería do que
era antiguámente , comprouado jâ por experiências de
todas as nações ,. .& aflentaraó iefizcík nas derrotas

que a dianteie dizem. E pareceo que ifto fe imprimiP
fe â parte,&jjBtaa<^ditaRoteiro pêra que os Pilotos,váto

com cftc comhecimento>&: cautela experimentando ou-

tra vez peta eonfirmaçam de feus ditos* até que tomado
outros teftemainhos. de maisPilatos,, & peííòas praticas

na nauegaçam demodo que fique o negocio bem , & ie-

guramente qualificado, íe emmende entam de todo o
©dito Roteiro antiga naquilla em que for ncceíTario,

deitando fôraascoufis que fèachão ferem -/ontra as ex-

periências m^dernasjde que íe fez eílealíenro,.que aflí-

nouo ditto Pk*ouedor dos Àrmazens,& armadas de Sua
Mageftade Henrique Henriques de Miranda , o dito

Gounograpfeo mor o Doutor Antónia de Marís Car-

neiro, & mais peíToas fobredittas hauendofe feitas ou-

trasjuntas,& conferencias até hoje 16~.de Março de mi]

& feifcentoSjSc fefièntg, & feis > cuja reíòlujam foi a fe-

Fia-
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friagem de Lisboa pêra a índia ate o Cabo& boa e/pi*

ranca^ouparceldas agulhas,ér datifigui®*

do por dentro da Ilhq de

S.Lourenço.

SAhindo de Lisboa, na volta da Ilha da Madeifól**

rei^idefrata ao Sudoeíle guinando fobre a quarta

de Qeftç çom a agulha ferrada debaxo 4a fio* -drfií

Í£m4w®dVtèfQ-abatimento faluo odonauioindopft
Ja holin^*,por<|uí:deftc fempre deueis fazer cáfo peralbs

dar o defcpntQ.

Pa Ilha da Madeira governareis aoSudaefte qu^rfil

do Sul fem dares outro abatimento da agulha, com qyf
feireis cjezjou doze legoas a Loefte da Palma.

Deite firio da Palma por diante fejjui o Rofeiró anti-
ga impmtto&té altura de doze grãos fem abatimento da

agulha mai$qu§diedqus grãos, que com qualquer gui-

nada íe desfaz.

Qefta altura de ia.grãos por diante fe fór desde Se-

tembro ate Março , faireis feguindo o mefmo Roteiro

ImprjeíTo.

Mas féx&a de Março até Setébro', achandouos na fo-

bredita altura dos i 2 .grãos ifireis na volta deSufucfte fé

dar abatimento da agulha até vos fazeres em três grãos

da baiida doNorte>ou ainda ena acenosakura,metéhdo-

uos debaixo da linha até vos entrarem os geraes, com <|

tomareis a voita5 fezeáâdo-porhirfetenta, ou oitenta le-

jgo^s apartados da cofta de Guiné.
Tanto que paíTares a linha, náo engeitareis o ló tudo

o .que vento vos dei" lugar , até vos federes cento &„
vinte legoas a Leite do Cabo de S.Aguâijaho , que eftá

agi- em
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em altura de oito grãos. Por aqui fe tem achado a Nor-
defteaçam da agulha de 9 .gr;os>&hoje poderá fer que

fejade oito porque vay diminuindo aNordefteaçaó có

otcmpo 3 5c crefcendoaNoroefteaçam em alguas partes.

Também em altura de 11. grãos da banda do Sul haué-

dopaílado como coufa de 90. legoas a leite do cabo de

Sãto Aguftinho fe acham oito graes de nordeíleacaõ3&
junto a Pernambuco fcachão cinquo.

Tanto que vos fizerdes a cento <k vinte legoas a lefte
;

do cabo de Santo Aguftinho fareis o caminho de Su íu^

efte,& Suefte até a altura dos abrolhos, que eftam na de

dezoito pêra defanoue grãos \ aonde fe fordes cento &
vinte legoas delles achareis onze grãos de nordefteaçáo

fegundo alguas experiências,& vós fareis as voflas com*

toda o cuidado.

Daqui por diante hitreis feguindo a derrota até altura

de trinta grãos aonde Norte Sul com as Ilhas deTriftão
' da Gunha Nordeftea agulha dez grãos fegundo alguas

experienciasjfereifvósâsvoffas $ &nefte caminhonam
dareis o abatimento de variaçam da agulha porque nam
contiem femembargoda ditavariaçam3ou de outra que

tenhaaté feres naditaaltura.de trinta grãos.

Paíladoameredianodas Ilhas deTriftão da Cunha
fazendouosjâ alefte delias , hireis na volta do Cabo de

boa efperança.5&íãbereis que por efpaço de trinta & cin-

í co legoaSja faber cento & trinta & cinco legoas até cen-

to & fetenta antes do cabo das agulhas a loefte delle fe a-

cha hoje a agulha fixa.

Mas aviltado dito cabo das agulhas Noroeftea ja a

agulha fbte grãos onde antigamente fe achaua fi*a porq

fe tem mudado fua variação. Aqui ou no parcel doCa-

bo de boa efperança tonureis ponto nouo fcnão for o

voíToajuílado.
Da
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Do cabo das agulhas hireis duas fangraduras,ou mais

ao Sucfte quarta de lefte até vospqresda cofta cento,ou

cento& vinte legoas pêra poderes hir tomar vifta da

Ilha de S.Lourenço , em altura de vinte U três grãos &
meyo atè vinte& daus$por quãto os ventos fenão eftais

bem afaftado da cofta entram pello Sul j
& fufuefte ,

&
naó vos deixão chegar pêra a Ilha , antes vos empurram

pêra o parcelde Sotala. . Nefta altura ; èc indo pêra me-

nor junto da ditta Ilha correndo á vifta delia pei la ban-

da de dentro noroeftea a agulha dcfoito grãos, 6c defoi-

to, 6c hum terço, 6c dezoito 6c meyo fegundo faó mais,

ou menos ajuftadamente feuadas com apedra > ou fe-

gundo a qualidade do ferro.
' De junto a Ilha de SXourenço, em altura de vinte &
três grãos 6c meyo pêra vinte dous ,

gouernareis pêra

Moçambique conforme o vento vos der lugai^procurã-

do de hir antes por entre a Ilha,6c o baxo da Iudia, que

a loeftedclle por razáo das. agoas.que puxam pêra opar-
# £

cel de So£aia,indo afaftado.da terra por rezão das reftin-

gas da Ilha que tem por toda fua altura. Entre o baxo, 6c

a Ilha como couza de vinte Sc cinco legoas apartados

delia,noroeftea a agulha dezafete grãos òc meyó.

Tanto que vos fizerdes na altura do baxo da Iudia

lhe dareis o refguardo neceílario, & fendo de noite pay-

rareis. O mefmo feireis no baxo de loão danoua que eftá

em dezafete grãos,indo também com aduertencia quefe
tem defeuberto de nouohua Ilhota quaíi a lefte do ba-

xo de Ioaó danoua como coufa de trinta 6c duas legoas

em que fe perdeo o Piloto Manoel André 5 por onde
quando vos fizerdes em dezafeis grãos , 6c dons terços

em que eftá efta Ilhota,hidecoma vigia necefíària.

Também hide com aduertencia ao Norte debaxo de
loao danoua,em altura de dezafeis grãos fe<fiz que fe ha

"~"~~
defeu-
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defcuberto hua coroa de área
5 pello que hindo por efta

ajtu ra5-hireis com a vigia neceiiaria.

Seqmzeres hir a Moçambique, achareis na fua barra*
coufa de quinze até 1 6. grãos de noroçftear da agulha.

Mas fe quiséreis paflar a diante femhir a Moçambi-
que; quando vos fizerdes na altura do baxo de Ioão da-

noua hireis ena demáda da Ilha do Cobro onde a agulha,

noroeftea 1 6. graos,defuiãdouos do baxo q corre aoNo-
rocfte dallha , como couía de três legoas apartado delia.

Daqui por diante feguireis oRoteiro impreflò cõ ad*
uertécia) q íépre q puderes (hireis demarcado a agulha

pêra dareis orefguardo neceííàrio conforme oqlhe a-

chares de variaçain,ou vades em bufea deGoa3 ou de ou-

tro porto do mar da índia,ou Ilha antes delia conforme
diz o Roteiro impreffo,& conforme a aduertencia que
vos digo da variaçam da agulha pêra lhe dare-s o refguar-

do neceflario.

Em Socotorá tãbem a agulha noroeftea quinze ou de-

zafeis grãos. Na Barra de Goa noroeftea doze até do-

ze £cmeyo confcraie a agulha eftá feuada porque muitas

vezes variãohu is das outras por não íahirem ajuftádas

da mão do official feriado todas em hum ponto: aílim q
ficay adiíirtidos daqui por diante de as leuaí* todas aju-

ftádas de caía do official,.eftédendo húa linha comprida*
écpoftas.as agulhas debaxo delia verfe ferem todas em
liu pótojtSc quaiudo >não falasheis enimenda* -có a íeua da
pedra pêra q vlortodas ajuíl^das , Mo só z$ dabkacola,

mas as ,<k demarcar dizendoMascom as outras.

Viagem doObodt boAefperanç.4 pera a hdlt perfará
dj Ilha de S, J^ourmco,

ACha^nd0$q$ no Cafeo áebm efp&rança de quin ze,

®wmm fáléb®çwiãmLtçát&úms* yiagé por

fora
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fóra da Ilha de S.Lourenço-,& ã todavia achares tempo

conueiiiente pêra hir pordétroo fareisfendo có enibar-

caçam pequena: mas feadoNao grande hémais ieguro

fair J>or fóra: íeguindo a derrota por trinta Sccinca > &
trinta & quatro grãos de altura âtèNorte áiltomacabe-

ça da Ilha, aonde fareis ponto noiío,hindo por ak&rade

34. grãos ao Sul delia ; & vos ajudará a por o poíif

o

nouoa variaçam da agulha , porq por aqui achareis vin-

te èc hfirou vinte & doús grãos, de ne>rae{teaçajfà$ có ad-

vertência, que não hireis por menes altura q de trin ta èc

quatro graos,ainda que tenhais ventos de íeruir até vos

pores eem legoas a Lefte da cabeça da Ilha por refpeito

dosventos^quecurlàópelloSuljíuefteSí&fufueíles , Sc

vos vão lançando íbbre a Ilha.

Acfoandouos cem legoas a Lefte da cabeça da Ilha de
S.Lourenço, nauegareis pellos baxos doGarajáó^pera

Goa>ou índia hindo afaftado vinte legoas a loefte delles

onde a agulha noroellea vinte & tres , ou vinte& três

grãos & meyo: & cincoéta legoas ao Sul dôs ditos baxos

fcachão vinte & quatro grãos de noroefteaçaó. Tãbem
íâbereis que entre a Ilha de S.Lourenço , &: os baxosdo
GarajáojNorte iul com a Ilha dos Mafcasrenhasem altu-

ra de trinta grãos fcaohãohoje vinte & cinco grãos 6c

meyode noroefteaçam

.

Das vinte legoas a loefte dos baxos do Garajio hireis

fibgiriíndpa derrota da ca^ta,. &; ventosatéa linha equi-

nocial, &feguirieso Roteiro antigo impreíTo ate Goa
com aduerteíicia,que aagislha vay fempre noroefteando
cinco,ou< íeis grãos de maisdo que noroefteaua antiga-

mení5eiexceptoiiabarradeGoa 3 onde tem diminuido
porque a^igpmente íè achauão dezafete graos,&: o Ro-
teiro diz quinze^mas hoje fe achaô sóméte doze, ou do-
ze Scmeyo) poderá ícr que o mefmo feja em Cochim*

pois

rM/,i\\x\m ^4fis/;i*s^mnws, /Avwxm^
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pois o Roteiro diz que variaualâ quinze graoS; que era

tanto como em Goa^&fe diminuto aqui -, parece deue

também ter diminuído em Cochim.
Mas achandouos nefta derrota até fim de Setembro,

€in altura de 30.graos,não hireisem demanda dos baxos

do Garajâoj mas fareisa viagem pellallha de DiogoRo-
drigues a Leite delia por razão dosleuantes que emCo-
chim entram hum mes mais tarde do que em Goa, & há

tempo de tomares a çofta. Iunto da Ilha de Diogo Ro-
drigues noroeftea a agulha vinte Sc dous grãos, vinte &
dous 8c meyo,& he bom hir bem a Leite delia por razão

dos baxos do Garajâo íegiúndo o Roteiro até GoaJ, ou

Cochim com a melma aduertencia de que as noroeíta-

çoens tem multiplicado como afiima fe diz,excepto em
Goa onde tem diminuído, & por ventura que também

em Cochim. Sabei também qemmcyo canal entre as I-

lhas de Maldiua, & Cochim fe achaó doze grãos de no-

roeíteaçam.

Atequi aílentarão os fobreditos a emméda da viagem

da'índia*& foi ifto lido,&: ouuido por todos os fobredi-

tos tirado em limpo dos borrões q fe tomarão , em pre-

sença do ditto Prõuedor dos armazéns Henrique Hen-
. tiques de Miranda. Em Lisboa nos armazéns de Sm
Mageftade. 16. de Março 1666. O qual Prõuedor dos

armazéns mandou que fe guardafle nefta forma , Sc jun-

tafle feparadamente ao roteiro antigo impreífo ditto dia

afiima.

Henrique Henriques de Miranda.

Luis SerrâoTimentel. ManoelSuares-

António de Marts Carneiro: Clemente Martins.

Manoelde Crafio Fauela, RubertoSuwr.

António Rangel.
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BOA PARA ,A ILHA DA MADEYRA,

ou Porto Sana», & Canárias. Up

ARTINDO da Cidade de Lisboa para a
Ilha da Madeyra, ou Porto Sanclro, "que éfc

tá antes delia. hafe dé governarão Suduefte

6r a fe de dar a differença da agulha que faó

7. grãos até 75. legoas, & o mais ao Sudu-
efte, &: quarta .do Sul, porq aíli eftá eíta derrota certa da
Barra >de Lisboaa eftallhã da Madeyra,onde a agulha

tem a diferença dos 7. grãos que affimadigo.

Defta ilha da Madeyra, ou dezerta pára hir ver a Ilha

da Palma ao mar^della 10. ou 12. legoasafe de governar
ao Sufudueíte, & afelhe de dar o abatimento dá agula,q

faó 7. grãos.

Sendo caÍQ, como muitas vezes fe acontece, que vos
dé o vento Oefte, & o Efluduefte fobre a Ilha da Ma-
dey ra, podeis defembocar, por enrre a Palma, âo a Go-
meyra, ou por entre Tantrife, ScgraóCanaria, ôcguar-
dayvos da Salvagem, que ao Suduefte delia duas lego-

as he tudo baixo, & para de noite he muito peri-

gofo. E defembocando pella Canária, & Tanarife, tos
hireis emendando, '& meteiída na derrota:

Da liba da Palma fe ade gouernar. ao SDfuduèfte até

24. grãos, &da hy ao Sulaté 12. graos:nefte caminho
fe ihea de dar oabatimentio daagulha que faó

f:
grãos,

&meo, 6c o abatimento felhe ade dar pará o Suefte

neftecaminhoj como governando hua íangradura ao
A Sul,

f,w.'ifimMMJM



Sul, & outra a. quarta do Suefte, & por aqui ficará o ca-

minho certo no cartear ao Sul,

Nefte caminho da Palma fendo por 2 1 . grãos fé acha-

fâ. Agoa branca, & Almecegada difFerente da pafíada.

Eftareis da cofta yo-legoas, & ate 1 8. grãos achareis efta

agoa, &fe ainda em 15. grãos a não perderdes enten-

dereis quevay a Nao mais chegada a cofta, que ifto que

atras digo, he bom hir das Ilhas de Cabo verde a Lefte

delias 35. legoas.Aqui fecomeçaó de achar algús Alca-

trazes, & muytos rilheyros de agoa que não eftorvão o

andar da Nao.
• Da altura de 1 2 . grãos fe deve 'gouernar a Lefluefte,

& ao Suefte, & quarta do Sul, dç maneyra, que vão da

cofta 70. & 80. legoas; daquiate 5. grãos fe não deve de

dar o abatiméto da agulha, porq a cofta fe vay metédo

ao Suefte, Sc Sufuefte, & faz a agoa reveça para a terra,

& ficara o Nordeftear da agulha em recompeníaó da a-

goa que vay para a terra, darfelhe o caminho a Nao
conforme a proa que levar.Por aqui Nordeftea a agulha

íinquo grãos, hebom andar da terra 70. & 80. legoas.

E fe vos derem as trovoadas em finquo grãos, ou em
quatro que daraó em todo Mayo de Leftes, & LeíTuef-

tcsy não deixeis decorrercom ellas ao Sul, & Suduefte,

porque como paílàò fe vay o vento ao Sul, & ao Sudu-

efte, para tornar a emendar o que a trevoada vos levou

para o mar,porque fe deve de trabalhar com muyto cui-

dado andar da cofta 70.& 80. legoas ate vos darem os

geraes,queem todo o Abril vos darão em dous grãos, &
meyo,& em três, fendo cafo que andem da cofta cem le-

goas, ou mais pellos ventos vos não deixarem chegar

mais a terra, em tal cafo vos daraó os geraes mais cedo

porque defcobre mais a terra. Paftaros por aqui algús

Alcatrazes, & grajaos, & rabos forcadas,—
' 7"' Daa*
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, Dando vento geral, que feride quatro grãos zié 3.

& vindo rarde ciarão «m mais altura, & vindo em A-
brií daraõem menos, como em dous, três grãos dando

o vento Sufuefte hebomhirna volta do Braíil, ellan-

do da colla a redor de oitenta legoas, indo aílim neíta

volta (^ como digo } lendo na linha çem Içgoas abalara?;

vento do penedo de S, Pedro Nordeílea a agulha 8.

grãos, íegundo Vicente Rodrigues, pofto q no fegúdo

Roteyroquefezdizquepaflada alinha nordeílea a a-

gulhamm quarta larga, que faofeis grãos, mas eu lho

não achef nunqua ao dobrar da Jinhapaflando
à
i 00. ler

goas do penedo de S. Pedro, que 7. grãos, & tendo me-

nos differença hirá a Nao mais afulayentQ, & fe tiver o
-que digo hirâ cem legoas de mais a menos.

Acontece muytas vezes partirem as Nãos do Reyno
tarde, & virem a Guiné em muitos de Mayp, % a ç&a<rç

•òs gerais, jtm muita altura, como em f.
grãos, & mai$

dondcmáo podem atraveflàr a dobrar o Brafil, pelloq

heneceflario bordejar, & trabalhar de vos "chegardes i

linha Equinocial, o mais queipuderdes, andando, fet^

•preaoredorde 70» legoas dos baixos de S.Anaa,&^ãó
vos chegueis a terra de Malageta de <>q, legoas para me-

nos 3& como tiverdes o cabo das Palmas dobrado pçHg,

altura, fareis os bordos curtos,porque vos não recolhão

a&agoàs para dentro docabo das Palmas,3c çofta da Mi?

míquea Nao quelà çahir fe não poderá làlvar, nemjiiç

a IndiaiEffiando^peftiparagem como|i 5 o.Sc 14a legoas

delle atraveílay^cbbraro Brafd, que em #ep^u^ Çrçmt

neyra deixareis de o dobrar, & fena, linh^Jiqs. derjQ

vento Sul, antesviray na volta delLefte, que nade Lo*

cfte, ate q voSearáreotó^piS^
icdfta de Miiila^a:c3ra&ljí^^

fme&e, Sheila fojcácco^^aA-m^QWoé^^S^^^
tvon *A 2 " ragem
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ragem achou Vicente Rodrigues* com o Viforrey Ma-
thiás de Albuquerque ô armo de 91 .que do Reynò par-

tio em Mayo, Sc as Nãos todas arribaram ao Reyno, &
elle só paífou, 8c foy invernar a Maçambique.

Tanto que vos derem os Sueftes,que fordes na volta

do Brafil,aindaque^s primeiros dias vos não dimenua
bem a Nao a altura não vos enfadeis,porque tudo o que
vedes de pouqua diminuiçam não fam agpasr como to-

dos dizem, porque eftes grãos vezinhos da linha fam
liiayores, que os outros de mayor altura, como achareis

qiíãdo vindes da Iiidiá,queaindaque vindes pelía linha

có o vento em popa deminuis pouquo,pelloq podemos
dizer,que todo o poço não íàm agoas, q correm para as

Antilhas. Tanto que fordes na linha hum grão da ban-

da do Sul, por nenhum cafo vireis de pròpoíita pêra

tornara Guine, porque? vos deitais a perder,& gaftais o
tfénffpèvporqué tem acontecido diz 'Vicente Rodrigues

quieem íliacópanhia virarão as Nãos na volta dé Gui-

né, & elle fe deixou hir na volta do Brafil> & ellas che-

iram mais tarde a índia que elle hum mes.
1 Nèfta volta do Brafil, lhe dareis o caminho com fbr-

i&e-ao Vento, & a efteira da Nao, tendo lembrança que
a*âgulha Nordeftea, fendo Lefte Oefte com o cabo de
Sáhclo Agoftinho,q eftáem &.graòs,ôc meyo, & fefor-

descem legoas, & 120. aò mar (delle, diz Vicente, Ro-
drigues no feu Roteyro, que a agulha pordeíiea onze
graoêj 6 que eu tenho q foy erro do&que traiXadairaxn o»

féftReiteyío, porque fe elle logo no capitolo feguinte

diz que indo por altura de 18. 19. grãos com os abro-

lhos, & agulha Nordeftea onze graos,& diz q fe vigiem

dos \^il&os5itoúí(^dc dizersq^ ocabodcS. Âgoftinho

Nò^ite^^^èffi^^ue nostibrolhosj, eu lhe não achei

hUft^ílâ^kificaiidp iilefta paragem bçm a galha mais, q
i i nove
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novegraos. fozendome docabode San&o Agoftmho
ao mar cento, 8c vinte legoas, que nefta volta vi mui-

tas vezesa Ilha de Afcençam, qeftâem.20. graos,indo-

•me crecendo fempre a difrerença da agulha are viíta del-

ia por 13. grãos, & treze, & meio, & vindo com efta,

dirferença da agulha fe verâefta Ilha, & neto volta do

Bralil quanto maisa agulha» Nordeftear, raaisiceisa liaí-

ravento, Sc íe menos mais a Sulavento. Importa muito

nefta volta, & derota terfe conta com a gulha* & com a

proa da Nao, Sc efteira delia para poderem kuar opon-

to certo pois tanto Importa nefta. volta não ver a cotia

do Bralil, Sc tornar arj.bar a Portugal, quenunqua féreis

bem recebido. Nefta derota que atras digo ameaça o

vento Sufuefte, Suefte, & tanto que fois na lilha fe faz

Lefte, Lesfuefte até 4 grãos da banda do Sul> Sc defpois

torna aò Sul, ôcdefpois torna ao Suefte ate 8. grãos, &
dahi por diante torna a largar a Lefte, Sc Léfhordefte,

nefte caminho fe acharão rabos forcados> Sc alcatrazes,

fcgrajaos.

Daqui por 1 8. grãos, & t 9. que he altura dos a bro-

Jfolos, deveíe de trabalhar fempre tantoque o vento alar-

l^rlurdeló tudoo q puderdes, com o vento Nordes-

te que o ha as vezes, porquê eftâ certo tornar outra vez

ao Suefte, & fendo na altura das baixos, dos abrolhos,

qjue eftão na altura que atras digo,indo 120. legoas nor-

defteaaagulha 1 jr. grãos, &aífímo"diz Vicente Rodri-

gues» & eu otenho afli verificado, & fe Nordeftear me-

iios como onze grãos vigiemfe*que vão muyto perto

dos baixos,E fe agulha Nordeftear mais de 1 f.
grãos ef-

taram mais ao mar de que atras digo.

Scficiocaíbquevaôtomar fundo, não voltem logo

tjpkra o Reyrio, poqiaeainda qué o vento feja Saefte po-

dereis eífar em parte, & paragem, que botem fora delles

A 3
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& as vezes há aqui o venta Sul, com que poderão íaír

melhor para fora. Afe de advertir que todo o reíguardo

queda a cartaa eíte baixo, não he baixo pella experiên-

cia que hoje temos de muytos navios, que vão do Bra-

fil para Sam Vicente, & rio de Ianeyro, mas como im-

porta tanto o dobrar t&ú paílò para íègurar a viagem,hc

afíim neceffèrio pára efpeírtar, Sc ibnão deícuidem nò
irem fempre de lo tudo o que puderem. i

No tempo que gouernava ao Brafil,Dioguo Botelho

mandouiua Mageílade por húa provifam íua que man*-

daílealguasembacaçaens ver aquella coita de 18. grãos

6c defcobrir, & íbiid^r os baixos dos abrolhos, que da

quella cofta correm a Leite, & Lesfuefte, Sc o dito Go^
vernador o mandou fazer logo por duas paravellas, Sc

outras embarcaçoens pequenas, as quaes defcobnraó o
canal entre a terra firme^Sc das Ilhas de Sanara Barbora,

q averá de 'canal dez,dozelcgoas da terra firme a cilas,

E das Ilhas começaram a deícobrir o dito baixo a Leite,

& a Lesfuefte: & indo fempre fondando acharam ler o
fundo de lagidio, & eftendendofe a Lesfuefte por efpa-

ço de fo. legoas creícendo lempre em altura de mais fu^

-do do que acharam a viíta das Ilhas de Sanita BorboríL

donde partiram, em o fim de terem navegado cincoen-

ta legoas ate onde achacam o fundo o perderam, & fe

tornaram com eítaenformaçam do que tinham achado

á Baya de todos os San£tos,

LuisTexeirájCofmoGraphodefua Mageftade, as-

chandofe naquellas partes em tempo do Governador
Luís de Brito de Almeida, o mandou ver, Sc emendar
a coitado Brafil, &índo no-descobrimento íbndou,3c
vio os ditos baixos, & defpois qjueos fondou, Sc ddeo-
brio, perdeo o fundo, foy na:volta do Sucfte, (feriam bp

vinte, vinte cinquo legoas, ouve viíta da Ili9k.dc Af

iKw»mK\\m^jr>AnM\^mmm*w*m*AW^
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ceníam, na qual íurgio da banda do Suefte, cm hua ca*

lheta, da qual eftancia de hua legoa, & mea achou três

ilheos hum mayor que outro, tem efta Ilha húa ribeira

deagoa muito boa, & tem fruita de efpinho.

Defta paragem para as Ilhas de Triftam da Cunha
Nordeftea a agulha 1 8. grãos não mais, nefta derrota fc

não deve de dar mais no Cartear de abatimento que

hua quarta, índa que tenha 1 8. grãos, porque defta al-

tura de 1 8 grãos até 3o.eftá efta darota certa nas cartas,

como diz Vicente Rodrigues, mas Diogo Afonfo diz,

que lhe não dem por aqui nenhum abatimento da agu-

lha, &euaflim o tenho por mais certo, eu lhe nâo dei

por a qui o abatimento da agulha ate os 30. grãos, po£
to que pcllo Sol acheis que a Nao vos multiplica muito

levando a proa a Leite, & quarta do Suefte, que lie o
caminho que como o vento vos largar aueis de fazer: &
pofto que Vicente Rodrigues no fegundo roteyro que
fez faça mençam,que efte caminho do Brafil pêra o Ca-
bo de boa Sperança he mais curto do que obfcruão na
carta, & Diogo Afonfo aflim o diga também, com tudo
nenhum delles faz declaraçam da rezão difto, mais q
dizer Diogo Afonfo que não quizeflemos fabera razaó

difto, porque feria tudo contra nós, & efta imaginaçam
fua era parecerlhe, quefe eftendia mais efte mar entre a
coita do Brafil, & o cabo de boa Sperança, por rezam
das de marcaçoens de Maluco, mas elle, & os mais que
ifto imaginaram fe enganaram, pelloque o meu parecer

he, & afíim o tenho bem verificado, que como por efta

paragem, & paralelos de 20. grãos ate 36. para o cabo
de boa Sperançayhe o caminho quaíi de Leite Oefte,6c

que a carta como plaina nos moftra os grãos todos igua-

esaos da Equinocial, não fendo aífim na verdade, po-

k navegamos potglobo redondo* onde não podem ter

ias

-*

1
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os grãos a igualdade dos chegados a Equinocial, &por
ifto na carta vos fica efte caminho mais comprido do q
na yendade he* pella qual rezam he bom: não dar aqui
o abatimento da agulha de nordeftear, porque alnmva-
des encolhendo efte caminho, porque íè carteardes por
£fta paragem de ao. grãos até 30. conforme ao q a Nao
vos muLtiplica de hu dia para outro,eftimando a íângra-
dura pèllo andar da Nao,quando ella chegar ao cabo de
boa Sperança,a vos de ficar o ponto4o cabo 120. legoas

& mais,como cada dia fe vé,eni muitas Nãos que acham
aterrado [cabo pella proa, por nam levarem a altura

chea, & que convem,por fe fazerem ainda lorige( como
digo ) 6c nam marcarem a agulha: aíli que ainda que
deites 20. grãos ate 30. não deis abatimento da agulha,

&: acheis que deíla maneira vos anda anap muito mais
do que de manda a rezam do vento çomque a Nao cor-
tou eCa íàngradura, paííe aífim até os 30. grãos ( como
digo) & ifto tenho por vezes bem exprímentado, &
bem notado 1 fo. legoas das Ilhas de Triftaó da Cunha
nordefteaaagulhaosj 8. grãos que acras digo, que he
o mais que nefte caminho faz de differeaça, & da q ui
começa de fe hir recolhendo, & fazendo menos diffe-

rença pêra o cabo.

Pêra navegardes bem nao ande Jpaílâr de 23. grãos

^ ate norte;, & fui, com as Ilhas deTriftarn cia Cunha,
não he bom porem 3 f.&r 36. grãos antes delias, porque
ha muitas vezes por aqui grandes tormentas de Noro-
eftes , que obrigam a correr em popa com ellas, nam na-
vegam bem fe forem por muita altura. Nefte lugar difc

Diogo Afonfo encomendando ifto mefmo, que indo
eJíe por efta altura aílima de 36. & 3 7 .grãos na Nao (an-

ta <plára,cm companhia da Nao bomJ esvs com híí tem-
poral alua vifta a comeo o mar, pcllo q aílegura -muito

não

i^y^\\\m?ry^/yA\^wy^^
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não pairardes de 3 2 . até 3 3 . grãos até norte, & ful,com

as Ilhas de Triftáo da Cunha, porque navegueis me-
lhor, & mais feguro de tormentas, de porque os ventos
muitas vezes curfam pello Norte, 6c Nordeftes, fi-

cãonos feruindo melhor. Ponhamos eftas lembranças,

diz Vicente Rodrigues, porque o tenho bem exprimé-
tado, & eu o tenho aílim achado por vezes. Indo delias

pera o cabo de boa Efperança 100. legoas fe acháraô hu-
as manchas grarldes de trombas, & íàrgaço, a que os an-

tigos chamam camas de Bertaó, tanto que as virdes en-

tendei que fois avante delias mais de 100. legoas, &íc
vos fizerdes com o ponto atras, vos podeis por avante
delias, ifto que digo pera o cabo de boa Sperança. Nor-
te, & Sul, com as Ilhas de Triftão da Cunha nordeftea

a gulha 1 f. grãos, & aflim o diz Vicente Rodrigues no
primeiro, & fegundo roteiro, & aflim o tenho eu veri-

ficado, porque aqui fe começaó de achar muytas ave*
de muitas feiçoens,como fejoens, que fim húas aves pe*
quenas como pombas,marchetadas de preto,& branco»
& corvos grandes de bicos pardos, & entenaes muyto
grandes, & algus borelhos pequeninos, eftas aves fe co-
meçaó de yer antes deftas Ilhas 100. legoas, & vos acó-

panhão em toda efta traveílà, & quanto mais vos che-

gardes ao cabo mais borelhas achareis cm bandos como
zorjais.

Tanto que vos fizerdes avante dçftas Ilhas, ou pella

agulha,oupe}lo ponto, oupellofinaesdeftaservas,quC'
fam certas acharemfe delias para o cabo, porque fearrã-
cam das ditas Ilhas de Triftáo da Cunha, & os têmpo-
ra a# bpditn pam coiítm 9 cabo.de boa Efperança, hc
bom poremft em altura de 35. grao$*& meyo, ou dous
tjerços, porque ordinariamente íeacham por aqui ven-
tos rijps, &mar grandej&fe nam pode tomar o Sol, al-

«tbig B guas
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guas vezes por onde não he bom levar a terra do cabo

pella proa,que eftáeta 3 j.graos 6c a experiência da agu-

lha fc ilám pode fazer como he neceílàrio pella rezam
aflima dita, indo neíla derrota 100 legoas do cabo nor-

deftea a agulha 4 grãos. Por aqui fe acham algíías trom-

bas mais compridas, que as que atras dizemos, & fe for-

des por 36. grãos as não veréis> mas achareis muitos bo-

relhos, como atras digo em bandos, que fim hús pafla-

rinhos pequeninos pardos fobre o branco do tamanho
dos eftorninhos,& alguas gaivotas malhadas. Sendo 40.
legoas do cabo, ppuco mais, ou menos, fe verá hú jun-

tode agoa negra, & groíTa, agoa de correntes, & que eu
tenho q fam da grande força deagoa q corre pella cofta

ao cabo de boa Efperança ao Sudoefte, & por elle vaza

nefte Oceano como temos por experiencia,o muito que
correm pêra o cabo & fè ajunta da maneyra, que Vicen-
te Rodriguez diz,ôe eu o tenho achado algúas vezes.Et
tejunto fe verá fendo de dia, & como entrais nelle não
julgareis differéça algua na differença da agoa, a inda q
venhais por 3 f.-& 3 6 grãos o achareis,& nelle algus gai-

votões malhados de branco,& preto, pouzadosna agoa
de linquo em féis. He bom final de èftar perto da tfoftá,

comhúafàngradura íè veraó muitos calcamares pella

cfteira da Nao, & mais chegados ao cabo mais, que he
bom final, & certo de íerdes perto, & vereis corvas pre-

tas de bico branco, eftas do cabo fam differehtes>das q
trazeis atras, porque fam mais pequenas, & muito pre-
tas, ôcapennanedea, & os bicos íàm muito brancos, &
alvos, eftas nam nadam fe não fobre o fundo como os
alcatrazes, que chamam mangando velludo pi>r térém
as pontas das azas pretas , & elles todos brancos, & eftes

fc veram deze, ou doz legoas da terra, & dormem nel-

la,tanto queos virdes cftá certo tornaríè fundo, porque
- ordi*
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ordinariamente fe yé ifto por experiência, vindo por

37. grãos, & meyo, fé verão lobos marinhos.

Ja atras digo como efte caminho do Brafil pêra o ca*

bo de boa Eíperança he mais curto do que obfcrvam rias

cartas, 6c arezão diíTo, Ôcadifferença que a agulha nef-

ta derrota raz de Nordeftear, por onde muitas vezes a

Naohenocabo de boa Sperança, 8c os pontos ficam

muito atras, fabendo marcara agulha ajuda muito ala*

ber aonde a Nao efta, por efta altura das Ilhas deTrif.

tam da Cunha pêra a terra, porque comforme adifere-

ça que agulha vos fízçr, aflim entendereis quanto eftais

do pareci das agulhas, aonde a agulha he fixa, porque

tendo hua quarta de differença, por efta altura de jf.

& $6. grãos, das Ilhas deTriftam da Cunha pêra a ter-

ra, entendeis que eftais 330. legoas do parceU & fe

fizera menoTOifferença, lhe fareis a conta conformeaos

grãos queagulhanordefteár,dando a cada grão 33* le-

goas, que antas tem por efta altura, Sc paralíelo hú grão

de nprdeftrear, & por eftas experiências podeis alcançar

onde eftais, fabendo marcar a agulha, poftoque algus

pilotos antigos dizião [de que fe queixava Vicente Ro-
drigues no íeu fegundo roteyrò } que não era neçeiTa-

riofabero que a agulha nordefteaya, ou norefteava, &
davão por rezão que os antigos não entendião a agulha

& que aflim lançarão as coitas. Ao que refpondòí algu-

ias cortas poderá ler :
;n>asas mais delias he.necefíarioífiw

s
ber o que Nordeftea, ou Norcftea, como he do cabo de
boa Eíperãça perà Moçambique,aflim na derotà, como
pêra faber hir bem por entre a Ilha de íS Lourenço, &

: o parcet de Sofala, & ifto relega muito faber todo o pi-

loto que navegar^era â Iaclia,vifto as muitas vezes que
fe áchão na Ilha, ora no parcel de Sofala>jx>r refpeito

das correntes das agças.

,

^
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Norte,8c Sul como caba de boa Efperáça até Norte

Sul com o cabo das agulhas ha 2 f. legoas,vindo por 3' f

.

grãos 6c meyo, ou dous terços, tormar feâ fundo de
70. 8c 80. braças* vaza, & náo vem nada no prumo, fae

neceflàrio para trazer final do fundo amarrar panos brá-

quos,defte cabo das agulhas até a aguada de S. Bras,que

iam 4,0. legoas pella altura atras fenara tomará fundo,

iflas indo por 34. & dous terços, Sc 34. 8c meyo, fe to-

mara fundo em cem braças área, 3c pedras* & dahi por
diante até a Baya fermoíà, 8c Baya da Lagoa, he o fun-

; do mais alto, 8c fè não achara fenáo de 7 . 8c. 8 . legoas da
terra, agulha he fixa no parcel das agulhas, como temos
por experiência, 8c nam a lede 20. legoas como dizem,

que diz o roteiro de Vicente Rodrigues, o que no fe-

gundoroteirotornáadizer, que famfixM no parcel, 8c

eu aílim o tenho exprimentado, poreu,™e fó de hua
viagem á vinda andey 30.dias nefte parcel em fundo, Sc

ásvezes em calma, 8comarchão,obfervando bem a a-

gulha por vezes a achei fempre fixa. Tanto que pairais

cfte fundo da vaza, que achareis eílando entre os cabos

& tanto q íàhirdes delia dareis em área meuda, que ti-

ra a amarélla, he branda,q he do meyo do parcel, 8c ain-

da que Vades por 36. grãos achareis fundo de 1 00. bra-

ças, 8c vereis alcatrazes, 8c por 36. 8c meyo, os vereis

também, tanto que fois Norte Sul com o cabo de boa
Efperãça, 8c antes de chegar a elle logo a agoa he verde
maçada, 8c groflà, 8c fe deixa conhecer fer de fundo íe

levardes o íentido nella.

Aqui entram duas tiavegaçoens, as quaes feguireis

comformeao tempõem que vos acha rdes nefte cabo, 8c

lendo ate 20. Sc if. de Junho fe fará a viagem por den-
tro, 8c íepaffar hufó dia defte tempo, q digo, fe fará a

yiagé por fora de SXouréço, como faziam os antigos, 8c

paílà*
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pagavão a índia muyto béílgrçiwweítee$dãncom^mp-

tes^oSe os iiomeas^déí^í&íri^jquere^ :
têmM£ dizendo,

que ípoti íffita? yáaalmafadr,^^ in-

fernar a Moçambique, q acaèfaráppr fotó, não confide-

rando o grande rifco aqfe põem em cometeria viàgépor

dentro, faltandolhea monçamsomocada dia vemos, q
tóisNaos fe vão perder najoofe^l^çatiibkiiic^mitra^

inuernamnella, donde os níais: dos homensmorrem co-

mo vemos cada dia, & a fazenda de fua Mageftade pade-

ce, Sc elles fe vam alli confumir com fuás fazendas,& vi-

das, o qué por fora não jia que temer^que podo que aja

doenças não morrem afefma parte dos que morrem em
Moçambique, & vejafe a gente que morreo de 4. Nãos

queinuernaramem Moçambique da armada do Conde

da Feyra, no anno de 608. que acabaram 600. peííòasa

puro delèmparo, Sc por fora hemonçam muito certa, 6c

de muito bons ventos fueftes, & claros comquéem dous

mefes fois em Cochim, ou em Goa, como muitas I vezes

acontece, ainda que vades por fora,6c fica fua Mageftade

bem feruido,& os homens com fuás fazendas,& vidas,8c

os receosq fe tomão pêra não hirem por fora, q he falta

de vellas, &c mantimentos* com eílas hião os antigos, &
hoje em noífos dias 5c noííbs tépos forão muitos^Sc eu o
fuy três vezes,& não he rezam que íe ifto tema pois tan-

to caminho hepor dentroa índia, como por fora, & cô

eftes receos pra^emalgusexemplos de Nãos que come-

teram por dentro tarde, Sc paílàram em Setembro por

Moçambique, & paílàram a índia: a ifto reípondo, que

húa andorinha não faz veram, porque as mais que ifto

cometerem lheade fuceder o contrario. Ponhou os todas

eftas adeuertencias,porque as tenho bem exprimentado

por largo diícurío de fte caminha
Caminhando deite cabo dasagulhas pêra Moçarabi-

B 3
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que vos afaftareis da terra, goucrnãdo a primeira fangra*

;

dura a Lefliíefte, Scou tra a Leite, Sc quarta de fuefte, Sc

por a qui nauegareis atqvos afaftardes da coita 6o.Jego-
as por refpeito das agoas,que ordinariamente correm ao
Suduefte muito, Sc ocontrario fazem fe váo ao mar ioo.
legoas, que tornáoa fazer reueça pêra lelie, poronde os
pontosas vezes náo váo certos. Do cabo das agulhas co-
mo digo, navegareis até ferdes ioo. legoas em lefte, que
fiqueis afaftado da cofta as 6o. legoas atras ditas pello ref-

peito das goa^ifto he o q Vicente Rodrigues diz,mas eu
fuy fempre 120. legoas em leíre por reípeito de hir ver
Sam Lourenço (^ como: fempre tfi ) o que os antigos não
faziam, fenam htré demandar o baixo da Iudia,o q hoje
temos alcançado ler melhor nauegaçáo chegar pera Sam
Lourenço, & trabalhar pello ver,& a ífim o encommen?.
da Vicente Rodrigues^porq também os tempos fam mu*-

dados,. & ncítes noflbs fe achão, como fois de 30. grãos
pera baixo,os ventos fueftes, Sc leflueftes q vos náo dei-

xam chegar pera Sam Lourençoi Sc vos carregam pera
jneo canal, Sc dão comas; Maosi no parcel de Sofala, ft

Ilhas^primeiras, Sc Dangóxá, & pera ifto he bom mancar
bemaagulha,quepotfella íeíaberá emque paragem eí-

tam, fem nenhúa duvida, porque falia a agulha por aqui
muita verdade íe a marcarem bem. Deftas cento mi 1 20.

legoas, queatras digo, que vos ponhais em lcfte gouen-
nareis ao nordéfte, Sc quarta de lefte, pera que afli façais

o caminho dènordefte, por refpeito da agulha que por
aqui noreftea,pretendendo hirdes por aqui bufear a I lha

de Sam Lourenço em altura 33. grãos, Sc mcyo, porque
por aqui navegais melhor, mais íeguro,ailuh vindo cedo
como vindo tarde^ porque os ventos como atras digo, fe

fazem nefra cabeça da Ilha Sueftes, Sc Leflueftes, Sc lef-

tè$) Sc éíhado chegados a Ilha, ou á vifta delia podereis

nauegar-
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nauegar,ainda que ó vehro íè}â left^ êX^MbfQâcrefo
fazèf- fe efti^ei#€$ largodellâ^ &^êr%^«á¥fcâígfe leveis

voflb põncõ^ e#derq<pdb aò lugafqií#áíg<9"dé^S J Lbu~

renoo, tanto que os ventos contrari^lléítâH^iíèrdet

tèsj qUços ha nefta garganta de SXourtfi§Ô vos deféom-

tpite#rèra deíle ponto qué l"fvais, coma vos í^&a^ aven-

tar vento de íeivir, o tornayíaPbtiMrJePWia^^ffei, que

façais o catòinhó do nordefte. * ^ jhuÍK rn

Indo affim neíla derrota vos feguirão os cdrvo£ de bi-

cos brancos ate vos demorar o cabo das correntes ao-no^

roefte,& ao nornoroefte, tãto q efte cabo vos demorar a

-èftcs rumos q digo vos ficarão as cofvas, & eu éxprimeh-

tei defta maneira que diz Vicente Rodrigues, & pôr 30*

grãos, tk 31. noventa legoas daterra do natal, eftando

norte, & fui cotft ocabodascorpeétesqúàfifefic^m^t

não paíFão defta paragem,he bòrn lèvalas em vigia*& p<^r

èfta derrota, qtiea-fiíma digo, tenho-vifto efta Iltiádè S.

Lourenço fempre. Vicente Rodrigues ém íeu tempoi,6c

os mais antigos dizem em íeus roteiros que hireis de mã-
dar o baixo da Iudia> cjue pertendiáiti, ver perá itômat'

Çòtito novo, & pêra &tarêm r̂ br orkfóhiãopor efte cá-

nátde-S. Lourenço* & terra firme: más melhor náve^P-

çãoheverS. Lourenço? por refpeito dos ventos q cur-

fam por abanda do fuefte, & pellos perigos do baixo da
&tifàÉ>&<8m<!rm ò ibéfèMPfcè%ò chegai* riera S?l9a-
Irétfçépáflitt^ué fe-vfertopelfo'&^
fcm demanda da Ilha de S. Lò#rénÇó, tanto que Fordes

com a cabeça delia, qóè eftâerri 2'd.graos, governareis ab
nornordefte, porque aflímvèrrià 2goaaé ífiHuduefte/ i&
íè o ponto for eórrado,&¥lsráò eftiuer mais £m4eftc;ifab

fera.tanto dano, & tanto -qué Ibrdeà dê 2 ô. grãos pèfa

baixo, como for de dia trabalhai di hir de ló o que pu-
derdes pêra a Ilha, & como mxi noite ççrrcrçg a Nao

aiTun
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aífim>çomo$fi^^feaorr^&iflo.&rjeis ctom forme aos

fggffgti^Kft^ chegados
^Ha,ô?feyos^toQr#gí::eftais com eíla, porque a vifta del-

ia noreftea 2 3 grãos* ,& meyo,& efta differença tenho bé
-iferific^claâ yiíla defta Ilha, pellas muitas vezes que avi,

affim ipdotfleft^^ por deq-
tro em altura de 23 . graos.fc 22. O mefmo diz V icent?e

Rodrigues jer a agulha de diâerença, não ha duvida ni£
tO)6c fendo chegado aella vereis muitos ramos dç fergaçp

^muit<^<^^i§dsx&huáservas,aquechamãQ rabos dje

rapofa,^aparecem fftuítasgtragtnas grandes de gzas cô-

pridas, & affimfevem alguas vezes citar pegados, &

á

vifta delia fe verão algús alcatrazes. Aílim que por eftes

fiftaç§^tppdQreisqi\c zttayâ perto da Ilha peraque de
íipíte^>bp^;yigi^/& ^efyteisa proada tej-ra, & como
for ide dia hir derló,qua*ito puderdes a hufcar a Ilha que

fem duvida íè fizerdes efte caminho, como digo, com
cuidado, & vegia, & fouberdes marcara agulha bem que

figft|j#$ efta Ilha de 26. grãos até 24,. he muito fuja,&&
reft^gas aftfedaftj&i coJk,c não he bom bufcalla^^ft^

j£í§uras íènan> de 2 3 . grao$í& meyç& pêra 2 2 . &c fe nãojyjyr

.npftas alturas até 21. não ha peraque hir mjais bufcalja,: 4
jjps ireis meter no pareis 1.

-L^erçri^ir^prpeyo canal bufear o1ftijWb4ê Iffi&b
gomo faziam os antigosjquanta fordes em fua ftltiirajq^

he de 22. grãos largos tende muita conta com vofcò,não

navegueisde noite, viray comospapafigQS numa volta

cm outra, & feparay a npiteçflíi^boa yigja, porque he

baixo muito pçrigofó,&^ftâj%traueírado de JNoroQfte,

foefte, & vós h ides de nordefte fiiduefte joattegando, &
he alagadiço, & faz efta demonfltação, & fe a Nao pai-

far pella banda de loefte, dellc dez quinze lçgoas yereis

alça-
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alcatrazes pardos Sc brancos, Sc fe paííârdes a Lefte delle

não os vereis fenãofe fordes perto,tem muitas graginas.

Efte baixo vi eiunuíto bem na nao Caftello,vindo daln-

<lia por dentro com Dom Affonfo de Noronha pella bá~

da de loefte, & do Noroefte ao meyo dia , Sc me cheguei

bem a elle,pera odefcobrirbem,&conhecer a feição del-

le. Efta reftinga he alagadiça , & parece o branco delia

coral branco,Ôc tem huns penedos altosque parecem , Sc

fazem feição de aruores 3&: efta reftinga efta toda íòbrea-

guada,& o mar a cobre, & defcebre, & he eftreitade par-

te a parte > que da Nao cftaua vendo ornar por fima do

baixo, &: da banda do Noroefte não leve a ilheta q eílá

ao Suefte, & he a cabeça defte baixo , q ferado tamanho

da ilha de S .Iorge,ou S.Tiago na barra deMoçambique*

efta vi eu já duas vezes muito perto , mas pella banda dç

Lefte de S.Lourenço , & não íè via efte baixo que delia

corre pêra oNoroefte, q eu julguei da gauea correr pêra

o Sucfte quanto alcançaua a vifta, Sc tenho que tem dez*

doze legoas de baixio,porque eu tomei 0S0I na delpedi-

da delia da bãda do Loefte^ achei 2 1 .grãos Sc três quar-

tos^ a entrada deftebaixo, 8c a ilheta eftâ em 22. grãos

8c hum quarto.E aílim o diz Vicente Rodrigues, Sc pel-

la altura moftra hauer meyo grão de baixo,que de Norc-

efte Suefte ião as dez,doze legoas,q tie digo que tem:pel-

lo que conuem muito ter muita vigia, Sc cuidado no paí-

far deftebaixo , por razão de cftaratraiieílado, que pêra

de noite he muito perigofo.

\otei\o novo <&a viagem
• de Sofda,

y Indo dePortugal querendo vir demandar efta bar-

ra de Sofala teram tal auifo, que jgjfta paragem fas

C acofta
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a cofta hua enfeada que vai acabar na ponta do Rio, lua*

bo,tada efta cofta de Sofala he hua terra delgada a longo

do mar com prayasdearea muito grandes , 6c he o mais

aparcelado deita cofta atè eftarem hua Iegoa de terra.

Dcfta barra de Sofala pêra o Nordefte cftâ o Rio de
luabo que he o primeiro de cuama quando himos dePor-

tugal efte Rio efta 19 grãos , antiguamente por aqui en-

trauam os pangayos que vinhão de Moçambique ao ref-

gate defte Rio,pera o Nordefte vai correndo a cofta ma-

is groílà ao longo domar com algumas manchas de bar-

reiras vermelhasaa derradeira barreira vermelha eftâ na

pôta de hua enfeada a que chamão linde, que de marem
fora parece rio>&: não o he,& dcfta ponta da enfeada de
linde corre hua praya de arca de 4 ou f . legoas * que vay

acabar na ponta do fat en trada do rio queiimane, que he

a Barra principal donde entram as flictas que váo de

Moçambiquea refgatar. Eftcrio de quelimane eftâ em al-

tura de i &.graQS,querendo vir demaíidar efte rio, teram

tal auiíò que 1 S.braças pêra terra he tudo íama,& quebra

g banca neftabarrajmaisaomarem q todos os mais rio&

que cm efta cofta ha>& da boca defte rio pêra oNordefte

feea cofta mais grofla a loiígo da praya que não a paliada

da bandada Sulque he tudo área como aflima digo he

mato todo igual a mais agoa que haneftesrios fam vinte

& dous palmos de agoa ifto fc en tende de preá mar de á~

goasviuas,porque de agoas mortas nenhuma em-
barcaram de gauea entra nem íàe faluo os pan

gayos que Iam embarcaçoens defta cofta

que demandam ao mais huma
braça de agça.

co
o
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fala ate MoçambiqueJlkis de Que rimha

ãú Monêajfa*

ADuirtafe que da ponta de Inhabanc até hua coroa

que eftá hua legoa antes de chegar a libado fogo

que he a primeiraq eftá antes,dechegar ás Ilhas de An-
goxa, & meftallha raanda Sua Mageftadcaos Capitacns

de Moçambique>& feitores fazer fogo do primeiro de
Iulho até o fim de Outubro que he couza que fenão fa?

nemeu o vi fazerem n.annos que andei naquella cofta.

Defta ponta de bazaruto , ou de Inhabane que aífima

digo ate efta coroa de área fe corre o parfel de Sofala de
Nordefte fuduefte em que todo efte parfel não apareffc

terra fenão depois de chegarem a achar fundo de vinte

braças em todo elle não ha deque hauer medo atècftar

hua legoa #e terra porque entam acharam menos fundo
10.& 16 braças,& nefta cofta ordinariamente curftm os

ventos Sueftes&íufleftes q he a 'razão porque as ém-bstr-

caçoens fe apartão dafte pareci , & grandes correntes de
3§òa que por aqui ha>nefca cofta ha três rios perapode-
cemeratrar embarcaçoens que demandem 2. braças de a-

goa até 2.Scmeya como hecm Sofala que eftá em altuía

de 20;grãos & meyo3& em Climane que he orio deCuá-
roa que eftâ em altura de 18'. grãos,& o rioQuijungoem
que entram os pangayòs que vão fazer orefgate do fei-

tor de Moçambique, em todoseíies rios he neceffario

piloto da Barra.pêra poderem entrar nelles.

Quem vier demandar allha do fogo , ou por deícui-

éo feachaenefta paragem por entre eíla* Sc a coroa quie

aiise2,digo pàde entrar toda a embaraçam por grande

C 2 que
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qnefcja,porquctem fundo de 14.15. braças de agoa, &
tudo íimpo,logo adiáte pello rumo dellés aoNTordeíce et
tam outras duas ilhas a primeira delias he a ilha das Ar*
uores,Sc entre ella a do fogo, eftá outra coroa que faz do-
us canaes com o mefin-o fundo,5c a diante hua legoa efti
a ilha raza,por entre ekas Ilhas, & a terra vay hum canal
de lefnordefte a esftiduefte por donde feguramente po-
dem nauegar embarcáç oés de toda a forte cncoftandafe
mais á& Ilhas deixando as duas partes do canal da banda
daterra porque hindo por aqui acharam fundo de dez
braças,!!!© temde que fe guardarem fenão. do que virem
pello olho.

Defta Ilha Baza pêra íesnordefte diítanciade 8.lego-

as,èftáhua coroa que chamão coroa de morna entre eft&

coroa,& a ilha corre bum reíifeq em muitas partes que-
bra o mar nelle entre efte refife, 5c a coroa ha canal pêra

poderem entnir*5c fahir Nãos 5c defta parage aparece a
primeira ilha de Angoxa a que chamãoa ilha do Caldei-

ra^ entre a dita coroa 5c efta ilba também ha canal pêra

poderem entrar, 6c fahirem Nãos porqueo menos funda
que ba fam 8.dez braças.

Eftas Ilhas de Angoxa íàm centre hua, 5c outras ha
duas coroasde área, 5c por entre ellas também podem
entrar,5c fahircada vez que quizeremque o fundo que
tem íaó 14^ 5c 1 5.braças,quem for por entre ellas , 5c a

• terra deixará duas partes do canal da banda de terra , 5c

hiráo mais chegados as ilhas por 8. 5c dez braças â derra-

. deira ilba das de Angoxa chamão deMaíàmede que del-

ia ao Norocfte de mora a barra deAngoxa donde entrão

os pangayosde Moçambique, 5c també pode entrar era-

harcaçoens que demandem duas braças de agoa * 5c defta

barra pêra Lefte 7-legoas eftá a coroa de S. Antonio,efta

coroa fe corre com todas as fobreditas Ilhas a lefnordef-
"
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te,oesfuduefteaffim pêra dentro como pêra fóra, &pera

dentro deites Ilhas tudo he limpo , & he bom não paíTar

de 7-braças pêra a terra, nem das onzépera o mar , eftas

Ilhas pella banda de fora faõ todas rodeadas de reíifes

quanto diz o íeu tamanho dellas,&: nenhúa delias chega

a ter meya legoa de comprido,nem de redondo defta co-

roa de S. António ao Nordefteeftâ em diftancia de 8.1e-

goas,o baixo de Mugincale3 &: hindo defta coroa aleíhor-

defte vão por fora do baixo três ou quatro legoas, & pê-

ra faberem quãdo eftão emparelhados com efte baixo o-

lharão pêra a terra firme, & veraõ hu palmar ao longo da

«praya q he húa ilha a q chamaò Mafalame mauixa,& da-

qui pêra o norte defta Ilha vay correndo huma praya de

área de quatro ou cinquo legoas> que vay acabar na pon-

ta do rio Moçatrçbojefta pon ta fe chama a ponta de Bra-

tqne,& por longo da praya correm húas aruores ralas q
de marem fora pareílèm pinheiros, que elies chamão por

feu nome nefta cofta mouinxcs,nefte baixo de Moginca-

le,não quebra o mar fenão em baixa mar de agoas viuas,

& até efta ponta do rio Mocambo ha fundo pêra poderé

forgir,mas he bom não paliarem de 1 5-. braças pêra a ter-

ra,porque antes de chegar a efta ponta eftá hua lagem em
que não rebenta o mar fenão em baixamar > & querendo
entrar nefte rio do Mocambo, que eftá 4. legoas antes de
Moçambique o poderám fazer em dobrando a ponta q
lhedernoraaoSul,furgindoem i?. braças não paflàndo
delias pêra a terra^nem das 20.pêra o mar porque feper-

-de logo o fundo* do meyo defte Rio pêra o Norte he
baixo, & correíe hum refife que vay acabar nas Ilhas de
S.Iorge,he bom chegar íemprequem ouuer defurgir a-

qui pêra a parte do Suduefte porque he bom fundo > &
limpo.

Querendo entrarem Moçambique feafaftarám defte

refife
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refife couíà de meya legoa náo cometeram a barra fem
primeiro defcobrirS. António pella parte do norte da
ilha de S.Tiago porquç entam hirão pello meyo do ca-

nal que çntre o baixo da cabafeira , Sc a ilha de S.Tiago,

& não pâílàrâm das quinze braças pêra a terra não haué-

do de entrar dentro no porto,& o milhor entrar,& fahir

nefta barra de Moçambique , he debaixamarporque en-

tam fe ve o canal porque tem agoas pêra tudo , daqui até

a ilha de Querimba náo ha rio donde poffi.ó entrar env-

barcaçoensjfenãoo rio de Fernão Velozo, que eftá qua-

fprzç legoas ao norte de Moçambique em altura de qua-
tç>rzegraos,& tem o íorgidouro da banda do Sudueíte,

& he bom chega*r bem a terra como eítiuercm da boca

do rio pe ra dentro pello meyo do rio he muito alto,&hç
bom íorgir por aqui em quinze braça , do meyo da boca
defte rio pêra o Norte fe começa o baixo de Pi nda,& tq-

rá hua kgoa & meya de comprido,& daqui â ilha doOy-
bo não ha couza, nenhiima mais que o refife que corre ao
longo da praya>&; em todas as partes onde ouuerprayas

d« área defronte delias he •íorgidouro de área, ma.s he bó
n^o paflar das quinze braças pêra a terra,neftas Ilhas d£
Qyerimbanãohaonciepoííão entrar embarcações mais

qua na ilha de Oybo,& haõ de»ferembarcaçoens que de-

mandem quatro ou cinquo braças de agoa ao maisj&da-
qui pêra o Cabo delgado eftâhuma ilha a que chamam
Miza , tem Tbfgidouro pêra poderem forgir quaçíquçr

Nãos por grandes quçfejjo por efta cofia ienãopodem
anckr bufeando eftes portos fenão trazédo peííòa da ter-

ra,ow quem bem os foubeu 3 Sc todas eflas ilhas eftam po-
upadas de Portuguezespor toda eftj coita andam Por-
tugueses em, çmbarçoensao i?efgat.e.

Querendo hir daqui pêra Mombaça, he bom vir ver a

a ilha de Zanzibar por cau fa da& ^p&s.QUSçQmv* mui-

to pe-
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tô pêra oKòrtèem tempos de ponefttes neítes Ilhas de

Monfiá, que he a primeira de Zarr^ibathindo de Mo-
çambique antes de chegarmos pella banda de fora nam

ha coufa de hauer medo mais que debaixamar ao Nor-

défte delia 7. ou 8. lêgoas hua côfòá dê afeà que fe vefo-

bre a agóa todas faó lirtip*s,& por dentro tem canal pêra

os pataxos com Pilotos da terra.

Querendo forgir em Zamzibar o poderám fazer hín-

do correndo pella banda de Fora áfaítandofe huma legoa

delia até fe meterem entre ella \ a terra firme que lhe de-

mora a ponta da Hhstao Suduefte j aiiverám húa bahia

muito grande que podem forgirnella fo.Naosdè vinte

braças até dez muito bom fundojefta Ilha he abaftada de

muitos mantimentos^ de ârros» & de carnes de toda a

cafta$& muito frefca de verdura» & de toda a fruta de ef-

pinho.

Querendo hir daqui perá Mombaça fendo em tépos

de ponentes o poderám fazer,&pafiar entre a ilha dePé-

ba,& a terra firme que he canal ihui grande porque hin-

do por fora dePemba correm asagoas muito pêra oNor-

te, 8c em tempos deponentes efcorrerám o porto fe vie-

rem bufèar a barra de Mòbaçá , em tépos de leuantes he

b-j.n hir por três graos,tomar vidra de Melinde ,& deite

modo hirão bufcar o forgidouro fegurameiíte.

Affim que vindo pella derrota atras dita bufcar a ilha

deS.Louréço,&a virdesde23. grãos & meyo, pêra bai-

xo até n.podeis hir corrédo a cofta ao Norte 6. ou /.lê-

goas afaftado delía,que por aqui he limpa, & não ha que

temcr,& como fordesem 2í.grao&meyo 3 gpuernareis

ao Norte,& quarta do Noroetfe , que façais o caminho

do Noroefte até fordes 10. iiíeg©as da terra ?& dahi ao

Norte3 que façais o caminho da quarta do Noroefte atê

2o.graos;q vades dopareel 8. lo.legoas > & dahi ao Nor-
te,&
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te,-&gui rperaoNordefte,que vades afaftado da ilha

de Ioáo da noua dez legoas , q eftá em altura de 1 6.grâ-

os,Ôc dons terços,efta ilheta he baixai pêra de noite he
perigofa por fer cercada de baixos, hindo delia o que
aílimadigo, vereis alcatrazes brancos cm bandos de fe-

teòc oito,&: tanto que os virdes,entendei que faó delia,

& quchides delia 8.1 o. legoas,& fe os não virdes, enten-
dei que ibis lançado íbbre as ilhas Damgoxa,tanto q vir-

des eítes paíTaros,& fordes fora da altura delta ilha , go-
uernai a quarta doNoroeíte pêra fazerdes o caminho do
nornoroefte, & quando mais gouernardes pera o Norte,
mais perto tomareis de Moçambique, porq as agoas or-

dinariamente correm por coita ao Suciueite, & tanto q
tirais a proa do Nordelrc: logo íoisleuado ás ilhas pri-

meiras,^ Dangoxa, como temos por experiência larga>

não paíkis neítas ilhas ,& cofta deMoçamtique de vinte

& cinco braças pera baixo, que he muita fuja.

Vendo o baixo da Ilidia, ou fniaes delle paliando pel-

la banda de Lefte,ou de loefte tereis auizo,que em .quan-

to rião fordes de 1 7.grãos pera menos , não gouerneis ao
Noroefte,q as agoas(comojá diílemos } correm ao Su-

duefte,& tomão a Nao atraueííada , por onde mqico der
preíla dão com as Nãos nas ilhas primeiras Dangoxa, q
he roim caminho,mórmente íe fof em Agoíto,que he ca-

bo de Monção,he bom chegar á ilha de S Lourenço,por
que fe nauega melhor,& mais certo , & feguro, leuando
boa vigia, Sc olhando pera a cor da agoa , Sc de 1 9 grãos

pera baixo,apalpando o fundo com o prumo, & íe acha-

rá fundo fem fe ver a Ilha..

Se for cafo que vos acheis ávifta das ilhas primeiras,

ou por dentro delias y tereis auifo q hindo por fora del-

ias não fe fiem nas cartas 3ou derrotas dd!as
, porque ain-

da que ao Nordefrc parece que corre a coita de longo

hindo
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hindo pcra Moçambique he falfo , pêra hirem bem de-

uefe gouernar a lefnordefte,&: a Lefte,& quarta doNor-

defte até a derradeira ilha de Angoxa,que eftá 3 o legoas

de Moçambique,Scdaqui he bom gouernar aoNordefte,

como a cofta fe corre, 3 .ou 4. legoas,& mais ao mar , por

aqui ha algusforgidouros de 18. braças até 2 jr. mas diz

Vicente Rodrigues,que he de parecer,que em quanto íè

puder efeufar o furgir; fenão furga -

y Sc euTou defte parc-

cer,porque nefta cofta ha muitas pedras,que fenão ven*

fenão arrebentar o mar nellas. Os finais que haj4- lé-

goas antes de Moçambique,he hua terra groíla que cha-

mão Mogincale,8c ao mar delia eftâ kua lagem hua legoa

Sc meya duas pêra trás da terra, 6c por 1 f.braças
fe vem

dar nella,como cada dia vemos,tem fobre fy o menos fú-

do 4. braçal,tem ao longo do mar efta terra de Moginca-

le huas aruores ao comprido altas, á feição de pinheiros*

A diante 7.ou 8 legoas de Moçambique vereis humas
moutas altas,& largas, do tamanho de eyras, que parece

carrafcaís,&: vindo ao mar parecem ilhetas , porque íàm
mais altas que a cofta no cabo delias faz á terra hua pon-

ta Sc morre no ifta^chea de muito aruoredo, que parece

alagadiço,& tem a praya muito fermofa de área alua , a-

quichamão a ponta do Mocambo. Hua legoa a diante

eftâ hum rio grande,como rio de Galiza , podem entrar

eftas Nãos fem efperar maré : nefte Mocambo pode fur-

gir era 20. braças, Sc 2 f. Sc mais á tetra não he bom , q he

tudo reftingas&- baixos. De Mocambo a Moçambique
ha cinco legoas: finais delle íaó duas ilhetas, perto hua da
outra ao mar húa legoa, Sc no certão eftâ hua terra groílà

mais alta que a da cofta,que çhamão a meza,he hum mo-
te redondo,que eftâ afaftado delia hum pedáço,que cha-

mâoopão.
Pêra entrarem Moçambique as Nãos pequenas pode

D entas
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entrar eiitre S.Tiago,& S.Iorge, & as Nãos grandes en>

traó por entre S.Iorge,que he a mais do Nordefte,& hú
baixo que vem da terra firme, que ie chama a Labafeira,

entraram tanto da ilha como do baixo por 6. 7.braças,8c

p. Iílo fera de maré chea he bom entrar do meyo dia pc-

ra a tarde,quehe o vento mais largo , & tanto que eíli-

uerdes tanto auãte como a ilha, que fera como meterdes

a ilha de S.Iorge pella de S.Tiago , & a ilha das aruores,

entameftareis tanto auante como ella.lndo daqui pêra

çlentro poreis a proa na praya de S. Antonio,até dardes

em fundo alto,que fera canal que cerre de Norte a Sal,

tanto que derdes nefta praya que digo em i 2. braças, ar-

ribai logo ao Norte,pondo a proa no monte redondo <|

chamãoo Pao,dãdo refguardo a póta de NoíTa Senhora

do Baluarte,& ao parcel da cabeceira, nefta ilha eftão as

Nãos aqui furtas em 5. 6 braças chegadasa fortaleza.Mo
çambiqueeftâem if.graos, &nella noroeftea a agulha

onze grãoslargos,

Se vos a chardes por dentro das ilhas primeiras, a pri-

meira da banda do Suduefle, que efta em 1 7.graos &me-

yo, fe o tempo, ou correntes de agoas vos obrigarem a

hir dar nellas,podeis paílàr por entre a terra firme, & as

ilhas ditas,por hum canal que corre Iesnordefte & aefu-

duefte por dez braças de fundo limpo,& mais chegado a

ilha que a terra firme. E querendo furgir em alguas del-

ias fera em fundo de oito braças.

Ao Suduefte da primeira ilha que aflima digoqeftá

cm 1 7. grãos & meyo,hua legoa & meya della> fica huma
coroa de area,podefe paílàr por entre ella > & a dita ilha

por 10. 12. braças mais chegado a ilha , quanto fe dé ref-

guardo ao baixo que tem. Aqui deu a nao Oliueira, &
náo tem que temer, mais do que vir arrebentar.

Por entre a ilha do meyo > & a derradeira que fica ao

Nor-
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Nordcfte não ha fahida, porque he baixo , & defeiHl*

derradeira que fe chama das palmeiras,ao Nordefte del-

ia hua legoa eftâ hum baixo que não arrebenta em preá

mar de agoas viuas, & não fe ve fenão eftandoem lima

delle, & pêra fe guardarem delle vafle 2 .legoas apartado

da ilha, ou fe chegue a reftínga da ditta ilha que he alta.

Pella mefma derrota de lesnordefte /.legoas deftailha

derradeira das Palmeiras eftá hua coroa que chamam de

S.Antonío,da qual â primeira ilha Dangoxa fam quinze

legoas podeíTc paífar a terra delia.

Da ilha da Palmeira , que he a derradeira das que cha-

mamos priraeiras5ha vinte, &f. legoas á primeira ilha

Dangoxa da banda do Suduefte \ Sc por entre eftas ilhas

& a terra firme ha canal como o atras paflado3& corre da

mefma maneira alesnordefte, & o efuduefte, & podefe

hir por elle por oito braças de fundo,he vaza, 8c fe forem

por menos de oito braças, eftarám mais chegados a terra

firme q as ilhas,podeis chegamos a ellas , & á noyte fur-

gir emtf.braças,quehe o fundo, bom,& he de boa tença,

porque de noyte nãohe bom andar por eftes canais.

Ao Norte tem eftas ilhas entrada,&fahida,dandolhes

refguardo ás reftingas que correm de huá ilha pêra outra

já vos digo atras , que fenãò pode fahir por entre as duas

do meyo q he apertado,& aílim fe pode fahir por entre a

coroa de area,que eftá no meyo deitas ilhas, não fe che-

gando muito a ella porq he aparcelado.Ao Nordefte de-

ita ilha derradeira Dangoxa4 legoas delia pêra Moçam-
bique,^ mefma derrota dita eftâ hua coroa comarrefi-

fe em que arrebenta o mar, a qual coroa fe cobre de preá

mar,podefe furgtr ao longo della,porq he alto, 6c limpo.

Deita coroa 4 acé f . legoaspera Moçambique, onde

chamão osCurrais,húalegoa,& meya de terra firme eftá

huma lagem muito perigofa pêra as Naofc grandes, a qual

fenão
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fenão quando eftais fobre cila, & de preá mar não arre-
benta, tem dado nefta lagemmuitas Nãos, aílim no tem-
po partado como nefte naíTo, & fendo pequenas podem
pairar por fimahe pedra mole* .& fe desfaz como caliça.

Pêra fe guardarem deita lagem gouernaram como fai-
rem defta ilha Dangoxa ao nordefte, Sc quarta de lefte,&
antes pêra lesnordcfte, & não vades nada pêra terra de
noite, não abaixando de 20. braças, irão ao mar como
treslegoasda cofta,gouernando também por eftaderro-
ta, fe faluão também os baixos de Mogincale, que eftarn
também duas legoas da terra. PaíTados eftes baixos de
Mogincale, fe achara fundo 18. 20. braças atç a p&nr
ta de Mocambo, onde fe perde, & como fois perto da j-
IhadeSan&iago, dais logo em fundo 25-. 27. braças, &c
aolongo delia até faó lorge podeis hir por fundo de 1 2.

1 5. braças área. Se vos tomar aqui a noite, como me to-
mou amim na Nao fam Martinho,podeis hir por efte fíí-

do a vifta da ilha de San&iago ate fam lorge a ílirgir de
r
fora delia em 10. braças, que vos fique a ilha de fam lor-
ge ao fuduefte, ficareis no meo da barra.

Pode acontecer efcorrerdes Moçambique, como me
i

aconteceo a mim com o Viforey Ruy Lourenço de Ta-
uora no anno de 6o8.em Abril em caba de Monçam dos
]euantes,porque achandome em Moginçale fobre a noi-
te fuy correndo a cofta pello nordefte parecendome que
as agoas hião ao fuduefte, como ordinariamente correm
em eira coíla, & que nam podíamos paliar nefta noite
Moçambique, o que me fuccedeo ao contrario, porque
asagpas hião com muita força ao nordefte com nofco,6c
em conjunçam de Lua.chca, & quando amanheceo éra-
mos paíTados Moçambique, rçeftecabo de monçam de
Abril acontece muitas vezes hirem as agoas pêra o nor-
deftea Sc o meímo acontece no cabo da outra monçam

os
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os leuantes, porque eu parti de Moçambique o armo de

607. na Náo noííà Senhora de Penha de França com a

Nao bom Iéfus,quando os Olãdezes com huma armada

de 8. nãos cercaram a fortaleza,&: defpois de idos torna-

ram, & acharam a noíla armada dentro, de que era capi-

tam mor de Dom Hieronymo Coutinho, Ôc nos impidi-

ram a íaida, & defpois de idos partimos em 4. de Setem-

bro, bem defeonfiadospor fer tarde, &amonçam acaba-

<h,depoder paílàr a índia,E fendo fora da barra nos deu

logo o vento leuante calmãonordefte, &comelle nos

-fomos na volta do mar ate perder a terra de vifta, afll an-

damos bordejando nua volta,& outra, efperando achar-

me cada dia é Angoxa,& acabo de íinquodias nos acha-

mos a viíla da ilha do Combro, que efia de Moçambiq
pera.a índia 90. legoas, fem nefte tempo auer outro ven^

to mais que leuantes, tanta foy aforça das agoas que nef-

ta conjunçam correram pêra o nordeíte, emreuesdoq
ordinariamente correm nefta coita ao fuduefte, Sc eftas

correntes defpois de Deos foram parte de paífarmos efte

annoalndia, onde chegamos primeiro que a armada
dos Olãdezes,que nos hiam efperar na barra de Qoa^eo-

,
mo foram defpois da noffa armada ter chegado* afimx q
defpois de paliarmos Moçambique,fomos btifcar as ilhas

. de Quirimba, nas quaes achamos hum porco não fabido

de nos muito feguro, &de bom fundo, onde: inuerna-

mos três mefes.

E por me parecer nxuitoneceflàrio ao íeruiço de fua

Mageftade> fazer nefte roteiro declaraçam deite porto,

pois eftá no caminho da índia, & na dita cofta,& derro-

. ta por onde as nãos paliam, &c pode aproueitar muito pê-

ra qualquer oceaíiam de húa nao,ou armada riofla q-com
qualquer trabalho, & fem elle quizer tomar agoada, Sc

refresco o faça.ftiffiido Moçambiq tédes atèTitãgone f.

legoas,
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goas,& de Titangone a Quifemajugo ha fete legoas,&de
Quifemajugo ao rio de Fernão Velofo ha féis legoas : té
eiie rio.da banda do ponente deívloçambique furgidou-
ro da ponta pêra dentro bem em terra , em área de i f. 6c

zo.& 2 y.braças,he rio grande &' largo , não tendes que
temer quem aqui quizer entrar.

-; Deite rio de Fernão Velofo ao rio de Pind? ha três le-

goas ao^mar,deíte rio de Pinda eftá huma reftinga muito
roím húa legoa, & legoa & meya de terra , q leuareis em
vigia,porque quebra o mar nella hebó hir aqui por du-
as, três legoas da terra:deíte rio de Pinda ao rio do Cà-
moucoha leis legoas,& doCamouco ao rio deSiraricapa,

aonde acabam os picos fragofos , que começão no rio de
Pinda,queatrasdigo,hai2. Iegòas. E de Sirancapa ao
rio de Pembe ha 8.1egoas,xleíte rio dePembe começão as

ilhas de Querimba,que á feiçam, & demonítraçaô ao di-

ante retratadas.A primeira íe chama Aquiziba, a fegúda
Ofunbo,a terceira Quiluuia,a quartaQuirimba,que hea
principal,& muito abaítada,a quintaDoibo,onde inuer-

namos.De todas eítas ilhas que fío muitas que ao longe
deita coita eftáo, sôDoibo tem barra,& cntrada,todasas

oucràsilhás-dehua pêra a outra he baixio , Sc quebra o
mar em algíías delias , de baixamar fepaíTaapédehua a

Outra , como he de Querimba aDoiboreítas ilhas fão pe-

quenas^ mayor q heQuerimba não chega a legoa,tem to-

das aruoredos,eíta he a mayor que as três que fieaó atras,

& a conhecereis por eftes finais , podeis hir corréndoas

muito perto,não tédes de que temer mais do que virdes,

que hex> mar que quebra em terra,tem todas eftas ilhas á

roda da banda de fora muito fíído porque citareis me-
ya legoa'de terra, Sc não achareis fundo,tanto que fordes

tanto auante como ella,que he a quarta ilha,& defcobrir-

des a ponta da banda do Norte vereis hum aruoredo al-

to, 6c
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jto,& junto,que he Palmar,& ao longo delle huma praya

de área muito alua, & vereis huas cafas grandes,q he húa

fortaleza,& a cafa de S.Antonio,que vereis entre humas

aruores, podeifuos chegar pêra a terra çom o prumo na

máo,quedefcubrais bem a fortaleza & praya, 6c fiqueis

abrindo a entrada deita ilha,& a Doibo, ficareis defronte

do palmar,que digo, & da fortaleza , & como fordes em

doze braças podeis íurgir em fundo da área , & manchas

de erua que vereis no fundo,que vos parecerão penedos

mas he tudo por aqui muito limpo, Iíto &reis fe vos náo

atreuerdes a entrar a barra Doibo,ou náo forem horas,ôc

vos tomar aqui a noite até vos vir Piloto da terra, que os

ha aqui Mouros.

E querendo uós entrar a barra da iíha Doibo,hireís cô

pouca vella demandando a ponta da ilha como dous au-

ftes,guardandouos do q virdes que heo mar que quebra

na praya, he bom entrar de baixamar , porque defcobre

muito,& vos fica a barra mais clara , & moítrandouoso

alto,& aonde quebra,hindo deita ponta pêra dentro Ic-

uareis o fentido em hua rcítinga, que vay correndo a di-

ante pêra lhe dardes refguardo , pondo a proa era huma

coroa de área que vereis longe junto á outra ilha q eítá

da parte do Norte,que chamão o Mathemo, 5c o prumo

4iamáohireisporio.& 12.braças ate 8. Aqui furgimos,

& ao outro dia nos paliamos deite fundo mais pêra den-

tro a quatro braças, por termos Nauio pequeno tudo a-

rea& eruas no fundo,neítas 8. braças hauiaalgú rato mas

pouco,mas muito peyxe,& bom de muitas bicas,ficam a-

qui as Nãos da terra perto,mas da fortaleza Scpouoação,

como dos paços da ribeira a Bethlem de baixamar (co-

mo digo}efpraya muito entam parece as Nãos eílar ma-

is perto.A barra he muito larga, como as rias de Galiza,

perque entrea reftinga da ilha Doibo , aonde vos haueis

de

f

vtm2.
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de chegar(como a trás digo) por rcfpeito do veto poné-
te,ful com que entrais, &as reftingas da ilha do Mathe-
mo,que ficão da banda do Norte, hauerâ largura de hua
ves & meya da carreira Dalcaçeua, na barra de Lisboa,fc
ouuerneceífidade de noyte fe pode fali ir daqui fem pe-
rigosa efte porto abrigado deitas ilhas , Sc da terra fir-

me,sô no tempo dos leuantes entra o vento por efta bar*
ra,que fão nordeftes,elefriordeítes que perá os ponentes
he muito bom porto.

Toda efta cofta de Moçãbíque atéqui he o fudo mui-
to alto^podeis vir de dia , Sc de noyte correndo a cofta
perto:tanto que derdes 5 refguardo a reftinga q a trás di-
go de Pinda , & paíTado vos podeis chegar pêra a terra
hua legoa,& legoa & meya fe for Nao grande, de noyte,
que de dia podeis hir como quizerdes,guardandouos do
que virdes.Conefe efta cofta toda até o cabo delgado ao
Norte,& asvezes tomareis da quarta do Nordefte,fegu-
do vos moftrar a cofta q corre polia proa. A conhecença
defta cofta he a melhor que tem nenhua do mundo, que
fáo huns picos a quechamão fragozos , que eftam peita
terra dentro fobrca cofta do mar,começão cm Pinda, Sc
acabam em Siramcapa,quefam i8.1egoas,& quando fois
cm Siramcapa os vereis todos juntos,que he pêra vçral-
turadelles,&a feição.He boa conhecéça efta,pera daqui
repairardes fe for noyte, com pouca vella pêra não paf-
fardes. Elembrouosqagoafépre fiz feu deuer por cofta
pêra o Sul,6c quanto mais forças de-ponêtes mais corre.

Eftas ilhas de Querimba eftam muito erradas nas car-

tas,& he muito neceílario emmendarfe,porq as cartas fa-

zé Quirimba em 1 1. grãos & hu terço,& ella eftá em l*.
graoi .& hu terço. Verificado eu a altura em terra,- Sc os
mais pilotos-achei húgrao de erro nas cartas de altura em
q efta terra eftâ, & aílim fazé mais as cartas de Quirimba
ao-cabo delgado 20. legoas,

C*£



(DA 1N&IJ. 35

legoas, & os homens deitas ilhas que cada dia naúegani

cfte caminho fazem quarenta legoas, & tantas ha pondo

a ilha de Quirimba*em i h grãos, & hum terço, cpmo na

verdade eftâ, & o exprimentam cada dia de húa ilha etíi

outra,que de Quirimba ate ocabo delgado tudo faó ilhe-

tas perto todas da cofta, onde fazé feus refgates de Mar-

fim, Sc âmbar, & eícrauos, & de muito mantimento de

milho, & arros, & feijão, Sc outros legumes,de q fe pro-

ue a fortaleza de Moçambique. Eftas ilhas de Quirimba

fam abaftadas de muitas vacas, & vitelas, muito boa car-

ne, & de carneiros, Sc cabras, & porcos, tem muitos ca-

britos, Sc leitões, muitas galinhas, tem agoa em poços,

melhor muito que a da cabaceira de Moçambique. Sam

tftas ilhas frefcasdearuoredo, & palmares, & tem mui-

tos paíTarinhos muito lindos, & muitas rolas, famabaf-

íadasde muito peixe. Tem a ilha Doibo hua for-

taleza cercada baftante pêra fe defender dos Ca-

fres, que as vezes partam de guerra de baixamar a pé as

ilhas, com muito bom apofento de cafas de pedra, & cal,

capazes pêra feapoíèntarnellasapeíroa de hu Viforcy,

como efteue Ruy Lourenço déTauora com toda fua ca-

fa. E aterra he mais fadia que Moçambique, Sc nella nos

náo niorreo gente5mais q apalpou a muitos, Sc ifto por fc

quererem deímandar em cocos, & outras coufas.

Da fortaleza de Moçambiq pêra a índia he bom par-

tir ate 10. if.diasdo mesde Agofto, &comofordesfo-

ra da barra, he bom governarão nordefte,&: nefta derro-

ta ireis ver a ilba do Cômoro a que chamam Ángadija,ôc

nam lhe dareis o abatimento da agulha porque eftá aílun

certa na derrota, & trabalhareis de ver eira ilha dediát
parque tem hum baixo de grandura de mea legoa, que

quando nãofci mar grande náo arrebenta, he perigofo,

cftá ao noroefte .delia f. féis legoas, cila ilha muito

E alta.
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alta> &nomeohefellada, terá treze quatorze legcxis de
comprido, &pouquo menos de larga, eftá em altura de
onze grãos, &dous terços, ainda quedas cartas eftá em
doze, aqui noreftea a agulha doze grãos.

Saindo defta ilha he bom gouernar ao nordefte, [& a-

quarta do norte, ate quatro grãos, Sc meo, por refpei to,

&; refguardo do baixo do patrão que eftá nefta altura, he
baixo roim, Sc fobre agudo, & nelle fe tem fufpeka que
fe perdeo a Nao fanto António, Sc a noite que vos fizer-

des com elle, gouernai ao noroefte ate o pairardes, que
vades delle 30. ou 40. legoas.Tanto que paíFais efta ilha

que defcobrisailha de fam Lourenço, fe faz o vento kf-
te, & lesfuefte dous, três dias, Sc logo torna ao fui, 6c

íufueíte. Eíle caminho fe a de leua-r ate eftes baixos, &
tanto que os paííàrdes da hi por diante ate altura de Goa
gouernareis a lefnofdeite, dandolheo abatimento duas
quartas: a agulha na linha noreftea dezafete grãos, que
he a maior differcnça que faz nefte caminho, diz Vicen-
te Rodrigues, & eu affim o tenho exprimentado, & por
efte refpeito,& pellas agoas correrem fempreao noroeí-

te, &; oefuoroeíte, çoíiuem dar eftas duas quartas de a-

batimento ao cartear pêra efta derrota hir certa a barra

de Goa. Eftá efta derrota que trazeis da ilha do Combra
pêra a linha, tanto que fois de 1 o. grãos pêra baixo,cem
o cabo delgado, logo as agoas vão em voílb fauor & cor-

rem por coftaao cabo de Fuy: & achareis por aqui andar

a Nao muito,& vereis logo queas agoas vão muito man-
ias,& pontea das,que logo moftrão irem em voílb fauor.

Nefta derrota da banda do fui de 4. grãos ate 1 1 . da b.m-

da do norte fe achará alguas vezes de noite agoa branca,

que parece que eftá a Nao aflentada fobre área, Sc nagi fe

acha fundo nella. Nefta traueçado eftreito pêra a cofta

dalndia^fe vem muitas aue§ quedefgarrão da cofta de

Arrabia

tSS
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Arrabiá, como fam folizas, codornizes, &franceíhos,&
a agulha como fois 1 8o.legoas,& duzentas da cofta daln-

dia, começa a hir desfazendo o noreftear, em todo efte

caminho ha muitos cangrejos pequeninos vermelhos, Sc

fam gerais, affim por aqui como por fora, Sc per todo ef-

temar parecem alcatrazes brancos,&: pardos,& rabos de

junca.

Eftas agoas que fc achãó na boca do eftreito de Meca

tenho por vezes notado, Sc exprimentado que nem fem-

pre vão a loefnoroefte, como todos dizem, por cujo ref-

peito fe da a nao nefte caminho mea quarta de abatimen-

to, 6c quarta Sc mea da agulha, que fam duas quartas, 6c

<omo o gouerno nefta derrota fe a de fazer a lefnordefte*

fica a nao fazendo o caminho do nordefte, 8c fe acertam

ás agoas a nam correrem aboca docftreito,achareis a nao

cm terra da índia diante do voíTò ponto, como me>
mim tem acontecido, Sc a todas as nãos de armada d&
quelleanno, que poftas na altura 1 20. legoas da barra der

Goa nos achamos em terra, pelloque fou de parecer que

fe não deue de dar no cartear mais de abatimento, que o

'que a agulha faz, que he quarta, & mea, porque muitas

vezes nefta boca do eftreito por 1 o, 1 2 . gteoS a <k>tttcce

hirdes com muito, 6c bom vento em popa com a proaa

lefnordefte,fem a nao nos multiplicar coufa algua^6c tan-

to que defuiais a proa ao nordefte logo ao outro dia a-

chais que a nao tos multiplicou:mm queledeiXà enten-

der que também as agoas que vão a leftè, porque como o

caminho que leuais feja tam chegado aefte rumo, nam a-

cháteismultiplicaçam* 6£ affim dizeis que vem as agoã$

à vos, Sc vos tem pella barba, 6ecomo defuiais' a proa <fe

:4efnordefte, logo achais que a nao multiplica, qde fae^rè-

xam clara de fer ifto affim.E fe neftas alturas que digtfda

boca do eftreito achardes que &nao não vay auante, hin-
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do por lefnardefte, mandai gouernar ao nordeíte, que
logo fentireis que a nao vay avante,& multiplica ate que
fejais fora defta boca do eftreito) &: oannoque as agoas
forem deita maneira que digo, vos aueis de achar com a
nao primeiro em terra que o ponto, & pello contrario
fe as agoas forem pêra a boca do eítreito,, dandolhe o a-

batimento fó da quarta, &mea, que atras digo, aueis de
íèr com o pontoem terra, &: a nao não a de chegar com
três quatro dias como temos por experiência, & aífimo
diz Vicente Rodrigues, & fe queixadiíto Diogo Afon-
fo, & he de parecer de fe lhe não dar mais de quarta &
mea.

Seguindo.mais a viagem, por diante, acontece lan-
çarem oprumo, & tomarfe fundo 6o, legoas de coita, &
defpois perdello i f. 20. legoas da coita fe for o fundo de
40, braças vaza, hebom hir bufear terra da.índia por 1 6.

gfcaos em que eítão os iíheos queimados, he bomíinalef-
$fc pêra conhecerdes o lugar em que eftais, delles á barra

de Goa ha 12. legoas,, eftá a barra ao fufuefte delles, por
entre eftes ilheos ha paffajem deitas noíTas nãos grandes,
de fundo alto,que por fe nam faber fe perdeo a nao nok •

fa Senhorad^Oliueira aqui, porre fpeico dos Olande-
zes que andauãp na barra de Goa. Achandouos neíta cof-
tadalndiaiop, & i2o.Iegoas della,&:forem Setembro,
emconjunçamdeLuanouaouchea, fera bom nao/hir-
des demandar a coítaate nam paflar a conjun çam,que as:

«vezes dá alvará de Gharamandel,& he muito rija, & com
tempo muito ferado, os íinaes deita barra deGoa,6c fua
conheçença he hujti morra alto que bate o mar, nclle ef-

ttãQ as naosfurcasemtf. braças abrigadas deite morro do
^Qrj^íte, &f0brcefte morro eílá hoje de poucos, annos
Jfcumã vigia de hum torreão redondo alto, & aluo, que
parçcç ds longe,& da banda do íul eftá outro morro al-

to,
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to, onde efta a cafa de nofla Senhora do cabo de Capu-
chos que alueja de longe, & fe vé 6. 7. Iegoas ao mar, et
tando lefte oefte có a barra. Ao fui -deita barra de Goa a

hua legoa pequena, eí^ptbarra de Goa a velha, em que
efta portoem q inuernao nãos grades abrigadas dos ve-

tos do mar. Efta barra de goa onde as nãos fut-gem, Sc a

cidade efta em 1 f. grãos,& hú terço, aqui noreftea a agu-

lha quinze grãos.

VIAGEM <PQR FORA <DA
ilha de S. Lourenço.

AChandouosnocabo deboa Efperança de 15-. de
Iulho por diante, he bom caminhar, & fazerdes

voíTa viagem por fora da ilha deS. Lourenço indo por
35*. & 34 grãos ate norte fui com a cabeça da ilha de fam
Lourenço: & pêra íàberdesíe vayoponto certo, deuefe

marcar a agulha bem. Sendo norte Sc lul com o cabo das
correntes terá 9.grãos, de norte Sc fui com a cofta da ilha

de S. Lourenço, da banda de dentro 13.grãos Sc meo Sc

norte & fui có o muro da ilha da banda de fora dezjíeis

&mea
A inda q em todo eíte cam ín ho atrasfe offèrece ven-

to que podeni hir por 31 & 3 2 . grãos, bem . poderão na-

uegar com talcondiçam que não cheguem a 30. grãos a-

te não ferem cem legpas,& mais auante da cabeça da ilha

de S. Lourenço porq ordenariamente fe ve, Sc tem por
experiência que.tanto quea nao he em 3o.graõs Sc 29 a-

charem os ventos íueftes, Sc lesfueftés, q vos não largao
ate a linha : eftes fam os q mais curfam ate efta paragem,
pelloqtudo o que he hir bem* em leite vos fica em pro-
ueito.

Sendo cafo que vos acheis 27. Sc 28. grãos aos derra-
deiros de Agofto bem podeis caminhar pêra Goa, indo
do baixo do Grajao 20. Iegoas a loeftc delle> indo a nao

por
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î
iimÊmmmzmm//Amw//Y;i\h Wf "

3 8 \orm%p
por efte lugar na verdade noreftea a agulha 1 8 . grãos &
meo,fe for menos q ifto que digo,hirâ chegada â ilha de
S.Lourenço, 6c fe tiuer mais diferença, como dezanoue
grãos 6c meo,hirapella banda depile delles, fe porefta

paragem fendo por 2 3.grãos,& 24. virem alcatrazes, en-

tenderam q vam perto das ilhas dos Mafcarenhas q et
tam húaem 21.grão & meo,6c outra q chamaó do Cirne
em 2 1 grão a do Mafcarenhas he ilha alta Sc montuofa,8c
redonda,6c grande:a outra q chamaó do Cirne, que eílâ

a lefnordefte delia he também ilha grande alta êc com-
prida, 6c na defpedida delia na parte de nordefte,tem •íin

co ilheos apartados hus dos outros, 6c hús maiores q os

outros,vindo por entre eftas duas ilhas, eftando no meo
delias, 6c fendo o tempo claro fè vem ambas,porque eftes

paflaros nam fe vem nefta altura fenão tendo a terra per-

to.

Acharfeá mais nefta altura de 16 grãosr& hum quarto

em q eftá a entrada dos baixos dos Garajaos bandos grã-

des,que cobrem o mar de graginas,6c grajaos, <k alguns

alcatrazes,& entre elles rabos forcados,6c eftes grajaos,6c

graginas, fenám yeram tantos hindo por balrauento de-

ites baixos do garajao.

Achandouos nefta altura de 30.grãos Sc 29. pello fim

de Setembro he bom nauegar pella ilha de DiogoRodri-
guez,porque he tarde,óc na índia entram os leuantes em

. Nouembro,6c todo o hir bem em lefte he proueitofo, Sc

mais feguro,6c pêra faberdes fe vai anão por efta ilha,fe

noreftear 20.grãos: antes mais que menos, vai bem na-

. uegada,fe menos vai pelos baixos do Garajao, Sc fe no-

reftear 2 1 .grãos, vai a lefte da ilha de Diogo Rodriguez

20.& 30,legoas,efte he bom caminho>ppr aqui paílando

entre a fava de malha, & o baixo de Pêro dos Banhos,

mais chegado á faya de malha que ao baixo, 6c a lefte das

fete
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íète irmãs,que eftàm da banda do [Sul em quatro graos3

&: por aqui podeis naucgar.

Tanto que fordes em 1 6. grãos, ora íeja nauegando
pêra Goa péla derrota q affima diflemos dos baixos dos

garajaos,ou pêra Cochim, pêra onde o tempo der lugar,'

deuefe de leuar grande vigia nos maftarcos, aílim de dia

como de noite,& em toda a hora, porque por efta para-

gem até a linha ha niuytos baixos, &: ilhas, que naó eftam

fetuadas nas cartas, por onde fe nam deue de fiar de to-

do nellas,mais que fó em Deos,6c em boa vigia.

Na linha ordinariamente dam os ventos noroeíles,

ou efnoroeftes,pera nauegar pêra Goa,fendo aqui até i f
de Setembro gouernareisao nordefte porque ainda que
pareça que vam dar nas ilnas de Mamale, nam he aílim,

porque em todo efte caminho de 2f. grãos pêra baixo,

ate altura da terra dá índia que forem demandar, feha
de dar duas quartas de abatimento no cartear,porque a-

inda qúe a agulha nam tenha as duas quartas de norefte-

a r,correm as àgoas muyto ao loefte,por onde he neceíla*

rio efte abatimento. Ordinariamente he tanto quefe
na entrada de Outubro as agoas adeuinham os leuantes,

& correm muyto mais queçm os outros tempos,porque
âs vezes íè acontece terem os pilotos os pontos em terra

& nam chegarem as nãos dahi a três quatro dias, pella

rezam affima dita.

E fe for no fim de Setembro,ou a 20.delle fendo na K-
nha,he bom fazer a derrota pêra Cochim porque nefta

altura de noue grãos& dez,em que eftâ Gochim, entra

o veram mais tarde todo hum mez, por onde em todo
Outubro até 20.de Nouembro fe achara vento pêra po-
der hir pêra a terra, caminhando pêra Cochim nam paf-

firam de noue grãos & três quartos,até íèrem auante das

ilhas de Manaale,porqueeftáhuma ilha em 10. grãos

largos
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largos que tem hu baixo muito roimda banda do fudu-

efte.

Tanto que fordes 6o. legoas deftas ilhas achareis mui-
tos befteiros,Ôcborbolctas3 6c alguspaífaros da terra, não
vos pareça que eftais na cofta, porque eftas ilhas tem ef-

tes finais, em 8.graos & dous terços. A outra ilha não té

baixos,he bom paílar por aqui^aílim de ida como de vin-

da por p. grãos, Sc meo, & p & dous terços. Aqui neítas

ilhas norelteaagulha x6. grãos tanto q paflàrdes eiras i-

lhas hebom porem i o. grãos em qeftáGhochim. Os fi-

nais da terra de Gochini fam, na terra ctentro dous mon-
tefinhos, juntos, Sc aftos, quechamão Orelhas de lebre,

por fazerem a mefma feiçam:^c ao norce de Cochim et
ta hua terra mais baixaqueasdocertáo,que vem delefte

oefte direito ao mar, porque as outras grandes do certão

corremfe norte 6c fui, como a cofea fe corre.em Cochim
eftam asnaQS furtas em 6. braças, Sc mea Ima legoa,6c mea
de terra, aqui noreftea a agulha iy. grãos.

VIAGEM <DE GOA TERÁ COCHIM COM
as nãos quando vão tomar a carga.

DE Goa pêra Batecalar hireis duas legoas ate 5. de
terra por 20. braçasateif.porqofundoporaqui

he mais alto que pêra Cochim, a terra, da Ilha, ou ilheo

Batecalar mea legoa, pouco móis ou menos^ o fundo he
de 16. braçal, da hi ao fuefte, 6c aquarta do íuí, he bom
gouernar pêra Bracalor.

Tanto que quizerdesfaber quando efeais em Braca-

lor, ou tanto auante como elle, eíta lula ferra que efta em
Batecalar ate fobre Bracalor vereis hu monte redondo
pequeno,como hua neuoa efrá-no cabo defras ferras pêra

o fui,de Batecalar ate eíte porm fam quatro, legoas ou f.

& mea legoa da terra he tudo pedras. Surgireis cm Bra-

calor emuo. braças, hua, legoa 6c mea da terra, 5c quan-

do
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dò quizerdes hir daqui pêra Cochim fera neccfíario go-

uernardes ao fuduefte, Sc mais pêra o mar, ifto fera con-

forme ao vento, porque eftam ao diante outros ilheos

que por 14. braças h ireis perto delles. Duas legoas deite

porto pêra o fui cftá Bacanor,donde fe começaó os ilhe-

os de pedra,q por 14. braças,como atraz digo, iram per-

to delles,he bom caminho por 16. braças, hauerá deftes

ilheos 3 .ou 4-legoas delles acabados vereis a fortaleza de

Mangalor,que eftiaparecendo,hireis perto da terra por

1 y.braçaSjCorno duas legoas de terra.

De Gananor aos ilheos Cagados ha fete legoas pêra

hirem bem ao fufuefte por 1 8. braças, & dos ilheos caga-

dos a Chaíe ha fete legoas,a proa ao fufuefte por 1 8 .bra-

ças^ de Chalé a Penané ha noue legoas a proa ao fufu-

efte-,& de Penarté a Cochim fam 1 6.legoas a proa ao fu-

fuefte por 1 z.braças,& por io.he bom caminho até fur-

gir na barra de Cochim em féis braças,& mea.

VIAGEM <DA INT> 1 A TERÁ TORTFGAL*
partindo de Cochim porfora da ilha

de S. Lourenço.

PArtindo de Cochim a fede gouernar ao loefno-

roefteatè 3 o.legoas dacofta,porrefpeito das ago-

as,que fempre varn ao fufuefte, nefte tempo he por

refpeko da differença da agulh&que faz dahi por diante

mais de húa quarta Ôc meya de noreftear, fedeue de go-

uernar de maneira,que fe vam faindo por entre as ilhas

de Mamali por noue grãos pouco mais, porque por efta

derrota nam achareis ilhas nenhuas.

Sendo fora deftas ilhas he bom gouernar ao fuduefte,

& ao fufudueft£,demaneka,quevam ^.legoas, Sc 60.

<ias fete irmáas, que eftão em quatro grãos da banda do

fui, até aqui fe traz o veto lefte,&lefnordefte & bonãças,

F asaues
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as anes: que por aqui ft acham fam alcatrazes,& rabo for-

cados^ agulha noreftea aqui 17. grãos, mas. nam felhe
bã de dar efte abatimento no cartear, por refpeito das a-

goas,que vani a loefuoroèíle ordinariamente, 6c aílí fica-

rá hua coufa pela outra.Até altura de zo.graos,

- Deitas fete irmãs, oudafua altura daram os ventos,

oeftes,6c oefnoroeítes,6c oesfudueftes,jam ventos rijos,
:

& de chuueiros pezados: daqui por diante he bom go-
uernar ao fui ate 1 o.graos. Nefta derrota fe veram muy-
tas auescomo alçatrazes, 6c garajaos,, rabos forcados 6c

algum íàrgaço. Aquineftes io.graos,6c i j,6c iz.ordina*
riamente ha calmas,efte vento que trazeis oefte, 6c oef-

noroefte, 6c oesfuduefte,aíguas uezes chegam a x 5*. graos>

roas poucas vezes, por aqui noreftea a agulha 19. grãos
nam íe lhe ha de dar abatimento delles pclla rezam ja di-

ta a traz, fomente, afllm & da maneira que a nao leuar a
proa 6r efteira,he abatimento ordinário*

Deites 12,grãos entram os ventos fueftes, que efte he
,0 mais da vento que cúria daqui até a rerra do Natal*
deuefe de gouernar daqui por diante da maneira, q vam
com a proa na ilha de Diogo Rodrignez,porque por ef-

ta derrota he melhor caminhar mais íèguro, ainda que
pareça que vam muyto a baJrauento dos baixos dos Ga-
rajaos,nam fe fiem muyto niflb, que he neceflario darlhe

muyto reíguardo, 6c muyta uigiaj& perder hua noite até

-entrar a altura delles: porque iam muyto perigofos. Por
aqui ha muitas aues, mormente garaginas,que nefta altu-

ra defte baixo dos Garajaos ha deftasmuy tas,, mas mais
fe acharão indo peita banda da loefte delles. Aqui por
çfta ilha de Diogo Rodriguez, ou fua altura noreftea a

agulha 2 o.graos, 6c fe paiíãrem delia perakfte noreftea

^.graos. Aqui fe veram; alcatrazes,6c alguns rabos forca-

€ados,8c rabos de junco.

Da:
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Da ilha de Diogo Rodriguez,ou da fua altura he bom
gouernar ao fuduefte, 6c a quarta da loefte, de maneira,

que quando Forem em i6 graos,que eftem da cabeça da
ilha de S.Lourenço 80.100. legoas defta ilha de Diogo
Rodriguez pêra diante, vaia agulhaja tendo menos dif-

ferença. Sendo norte .& fui com a cabeça da ilha de Sam
Lourenço por 29.grãosJie bom gouernar ao loefte.Pera

faber íè o ponto eítá ferto norte íul com ella direitamen*
te,marcarfeha a agulha,fe tiuer 1 j.graos entendereis que
cílais norte íiil com ella.

Daqui deita ilha he bom gouernar de maneira q vatn
ver a terra de 3 3 graosvfendo em todo ilfarço, & parte
de Abril,8c íe for mais tarde he bom ver a terra de3i,8c
32.graos,por rezam que no fim de Abril,8cem Mayoos
leuantes fam nordeftes,8c fempre fe acerta hir uer a terra

cedo,o que nam fera fendo em Março,porque nefte tem-
po os ventos farn fueftes, & pêra faber fe fam perto da
coíla marcareis a agulha bem, 8c fe achardes que noref-
tea 3.graos,6c dous,8c meo,entendereis que eftais perto
da coita: achareis mais antes de auer 1 f. 20. legoas,hum
junco de agoa com grandes correntes, 8c hum mar muito
eílrapalhado, Sc vcrfeàò huas cornas pretas de bicos brã-
coSiôcgaiuoroésmdhados

5 tic de trinca legoas da coíla.
Daqui pêra o cabo fedeue nauegar de maneira, que vam
delia 12. 2 f legoas, 8c mais íendo em Março,que fempre
o vento anda mais fueíle,o que nam fará fendo em Abril
8c Mayo. Daqui por diante fe veram alcatrazes, Sck to-
mara hmdo vindo por 34 grãos, 8c dous terços, &c norte
fui comoc;abodasagulhas.aindaqueeftejamem3(> gr.

fe tomará fundo de cem braças, área muytomeuda, &
brafida,amarella, Sc fevay chegando pêra a vaza, quehe
doxabo das agulhas pêra o de boa Sperança.
Tanto que virem a terra,ora fejã em 33, ora em 34,.

grãos
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graos,ordiriariamente ha aqui alguns ponentes rijos que

obrigam muytas vezes a arribar em popa com anão, ôc

defconcertar os pontos q leuam.Em tal cazo fe deue de-

marcar a agulha aqui muito bem q fala verdade,& fendo

cafo q fe ache fixa,òu q noreílee,ou nordefteeaííl fe deue

fazer o gouerno como fe moftrar hum grão & meo eftam

norte Sc fui com aguada de S.Braz, & fe for fixa eftaram

alguacoufa do caho das agulhas pêra leite, no cabo das

agulhas he fixa. Se nordeílear grão & meo eftareis fora
r

AàeuerteH- do fundo pêra loefte,por onde íendo o vento oefte, &
tia no ca- tendo a agulha efta diffçrença de nordeftear,indo ao nor
bo de boa te nam dareis no cabo de boa Sperança,farcis viagem pe
Efperaa-

r3i Santa Helena.Daqui defta Baya de lagoa pêra o cabo

de boa Sperança fe vem muytos lobos marinhos &: algu-

as trombas.

O defcobrimento da índia fefez em tempo delRey

D.Manoel3 noanno de 1497.por D. Vafcoda Gama fi-

. dalgo de fua cafa,cofteandoa cofta de Guine, &: Angola:

chegou ao cabo de boa Sperança,aonde acabandofelhe a

terra Auftral,pella qual tantos dias auia nauegado,guia-

do mais por Deos noffo Senhor, que por roteiros, nem
informaçoens, q leuaflea que parte do mundo a índia

. eftaua,& fó com aquelle feu esforço,& inuenciuel animo

nam temeo dobrar o dito cabo, & feguindo auante feu

intento defcobrio toda aquella cofta que delle corre até

Moçambique>paflando o cabo das correntes, a que poz

efte nome por refpeitadaS grandes correntes que aqui

achou,& hoje fe acham, ficandolhe a mão direita a gran-

de ilha de S. Lourenço,entrou no rio dos bons finaes a q
deu também o nome, chegou a Moçambique eorreo a

cofta de Melinde,donde atraueflou o mar Indico,pellas

portas do eftreito do mar roxo, chegou á índia ao porto

da Cidade de Calecut, onde defemb^rcou, & deu fua

era
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embaixada ao Samorim Rcy.daquelles reynos,.& da -vol-

ta- que fez pêra cfte reyno deCochim,&-de Canánor dó-

de partio com o nouo"defcuberto,tornou a fazer a viagé

pello mefmo caminho que â ida Ieuou, tornando a Me-

linde,ôc Moçambique, & defembocando aquefle canal

dentro efta corta & ilha de S .Lourenço* fez fua viagem

peraocabodeboaSperança,&ueyoa eftesreynosafal-

:.u'amento,&dahi em diante todas as armadas q do Rey-

no partiam faziam o mefmo caminho, do cabo de boa

Sperança por dentro,como fizera o dito Dom Vafco da

Gama affiá ida como avinda, poftoq nam foflem pella

cofta comoelle foi.Aíli o fez da fegunda vez que o mef-

mo Rey D. Manoel o tornou a mandar â índia, & o fez

Conde da Vidigueira,& Almirante da índia. Efte def-

cobrimento durou a nauegaçam delle da índia pêra efte

Rcyno por dentro de Melinde,& Moçambiq porefpa-

ço de 2 f.annos, & dahi em diante fe deixou de nauegar

por aqui por refpeito da carga das nãos que por efpera-

rem por ella fe lhe gafta.ua a monçam, & como vinham á

cofta de Meiinde,6c Moçambique tarde, era ja gaitada a

monçam dos leuantes,& ficauam inuernando ncUcs lu-

gares, & por deitas inuernadas fefeguir muyta perda á

fazenda de fua Mageftade,& bens defte Reyno,fe defco-

brio a viagem por fora de S.Lourenço,por onde fe acha-

ram tempos muy a propofi to pêra efta nauegaçam, &
t muy to certos em todo o tempo, pofto q por efte cami-

• nho aja rauytos baixos, que auendo boa vigia,& cuidado

nam ha qtemer,q o canal he largo, por onde as armadas

daquelles tempos atè eftes noflbs fe nauegou, & nauega

hoje muito bé ainda q da índia fe parta tarde, & em Fe-

uereiro,fe achará fempre monção,com q pode vir ao ca-

bo de boa Sperança,o q naõ pode fer partindo por dêtro

fenaõ fe for em Dezembro, aflirn que por eftes reípeitos

fedei-

W^já
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fc deixou de nauegar da índia por dentro de S.Louren-
ço & Moçambique, por efpaço de 70. annos até o anno
de 1 597.em quefendo Viforey da índia Dom Francifco
da Gama Conde da Vidigueira,& Almirante da índia,
porantes de feu tempo ferem defaparecidas muytas nã-
os pela viagem de fora determinou a fe tornar a fazer a

^viagem por dentro, Sc affi logo no dito anno fendo Ca-
pitam morda Armada da índia D.Affonfo de Noronha
partio de Goa em 21.de Dezembro do dito anno na nao
noíFa Senhora do Caftello,fendo eu Piloto della,perten-
dendo o dito Viforey fe tornafe a fazer efte caminho por
dentro,por fe entender fer mais feguro, & do feu temp o
a efta parte todos os annos partiram de Goa as nãos ca -

pitainas, & as vezes outra em companhia muyto bem
carregadas,& com profperas viagens,o que fempre farão
partindo cedo da índia por dentro de Moçambique, &
como eu fuy o primeiro, que neftes noíTos tempos to r-

naífea fazer efte caminho, que osantiguos fazião por
dentro,me pareceo fer feruiço de fua Magcftade fazer ef.

te roteiro dos caminhos,& derrotas, & finais que nelle
ha,com a experiência de finco viagens q de Goa fiz pêra
efte Reyno, todas emeapitainas por dentro de Moçam-
bique &c ^.Lourenço a íaluamento, como faram com o
fauor de Deos todos os que fizerem efte caminho feguin-
do o roteiro que fe íegue com muyta vigilância, Ôc cuy-
dado,como conuem,& he neceílario,&: pêra que a rodos
os que defpoís de nós vierem lhe íejam notórios os ca-

minhos &derrotas,p0rondealndiajedefcobrio,&:por
onde fenauegounosrempos paliados, me pareceo que
conuinhs, & era neceftario andar efte brcue memorial
defte defçobrimento junto a efte roteiro, pois nelle nam
tratamos de outta coufa,mais que doscammhos, derro-
tas,por onde fe ha de nauegar pera a Índia, ôc pêra efte-

Reyno,
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Reyno^pera acrefcentamento da FéCatholica, Sc aug-
mento da religião Chri ftãa, 8c iey de Chnílo N. Senhor
porque efte foy o principal intento dos Reys deite Rei-
no,& o heoje de fua Real Magí;ítade,quecom tanto cui-

dado & defpezas de fua fazenda ftiftenta em tam remo-
tas partes do mundo efta noua Chriftandade como cora

o fauor duiino fuftentará muytos,& largos annos.

ROTEIRO & DERROTA ^FE SE HA <DE
-

v fazerpartindo da barra de Goapeta oReynopor den-

tro da ilha de S LuurençojyMoçambique.

QVemouuer de fazer efta viagem por dentro pê-
ra o Reyno ha de partir ^podendo] na entrada
de Dezembro>& o mais tarde nam paílará de 2 j£

doclitto mez.

Partindo com o fauor de Deos da barra de Goa fera

pella menháa com o terral, Sc com elle fe hiram fahindo
pêra o mar aloefte,&: quarta de noroefte, 6c a loefnorò-

efte,& vindo a viraçam do mar conforme ao vento q for

afil fareis a volta, Sc trabalhareis de vos fairdes pêra o
mar,até íèrdes norte Sc iul,com o baixo de Pádua 40. Sc

fo.legoas da coita, onde ja leuareis a monçam do vento
nordefte,Sc lefnordefte frefeo. Daqui íe ha de gouernar
a demandar a terra do deferto>Sc pêra fè fazer efte cami-
nho, mandareis gouernar a íoefte, Sc guinar mea quarta
pêra o fuduefte,porque aílim ficaria nao fazendo cami-
nho da loesfuduefte,porque a agulha tem hua quarta &
mea de noreftear emquartear,âca fazendoefte caminho
daloesfi]duefte,queaílim leuareis com muyto cuydado
no gouerno atè altura de nouegraos, 6c coma aqui for-

des neftaaltura,& for noite mandareis gouernar ao fu-

duefte que he rumo, como fe a coita corre, porque efta

coita
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cofta nam tem nenhum final,mais, que como fois perto

delia como 5-0.60. legoas achareis a agoa muito branca,

como agoa de fabam,Sc ifto enxergareis de noite que de

dia nao,mas ifto fe vé alguas vezes, Sc outras nam,& tan-

to q vier a menhá mandareis gouernar ao loefte,ôc quar-

ta do noroefte, 8c aíll hireisde dia,como for noite torna-

reis a gouernar pelo fuduefte,continuando todos os dias

5c noites efte caminho até verdes a terra,que vereis de 7.

6:até 5\graos,porq nam importa mais que feja em j.que

em 6. ou f.
porq fe deue ter muyta conta Sc vigia no de-

mandar deita cofta por fer muyto baixa,6c tam baixa co-

mo o mar,q eftâ a nao de dia fobre ella,&: nam fe ve, acó-

tece alguas vezes que anres de fe ver a terra fe vem algus

bandos de paíTarinhos muyto pequenos brancos como

grajaosfinhos,ou borrelhos& como os virdes, Sc naó ti-

uerdesvifta a terra a podeis mandar vigiar que eftaiscõ

cila.

Tanto que virdes a terra vos íaireis pêra o mar,quan-

to a percais de vifta,8c logo mandareis gouernar ao fudu

efte,& â quarta do fui até hum grão da banda do fui da li-

nha, Sc deita alturade hu grão mãdareis gouernar ao fu-

íu duefte,8c de nenhua maneira paffaram do gouerno do

fufuduefte perá o fui, antes fe guine pêra o fuduefte,por-

q fe não tiuerdes conta cò o gouerno nefta derrota, quã-

do cuidardes q leuais o ponto entre a ilha do Combro,

8c o cabo delgado vos aueis de achar por fora deita ilha,

& das mais qheroim caminho, &aífi hireisgouernandò

ao fufuduefteaté altura,& paragem de icgraos pêra fi-

ma,q hc a altura do cabo delgado,& daqui atraueflareis

a bufear a cofta a loesfuduefte de dia, 6c como for noite

feguraiuos pelo fuduefte com pouca vela temendo po-

derdes fer mais na cofta do q vos fozeis pello ponto, 6c

como for de dia tornai a buícar a terra até a verdes.

Dos
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- Dos finais que ha nefte caminho depois qtie vintes o

deferto, algus alcatrazes afli brancos como pardos, man-

gas de veludo, Sc de noite cantam graginas, & vereis ra-

bos de junco,alguns rabosforcados,& fendo a nao perto

da cofta de Melinde achareis alguns ramos de fargaço,to

alguas folinhas meudas como de daraó, Sc algua^gragi-

nas pretas & grajaofinhos brancos,& fendo a nao muito

em tenra, "achareis hus raminhos de eruás detrêsfolhas

que chamaó pês de galinha,& candeas que fam de man-

ges,eftes dous finais feos virdes he certo eftardes em ter-

ra de cofta.

E fendo a nao chegada da banda das ilhas do Aro,* 8ç

do Combro,os finais que fe acham fam auer muitos al-

catrazes^!!! brancos como pardos & muitas graginas,Ôc

i-abos forcados,veríeam caniços, Sc canas, ramos de pai*

meiras,& trafolis,que fam como cocgs,& cifealho, q an-

dam com os rilheiros de agoa que os ha por aqui muitos

& affitn em todo efte caminho,& por eftes finais fabereis

a que parte eftá a nao encoftada, porque vendo eftes fr-

uais de rabos forcados,& de caniços,& ramos de palmei-

ra, entendereis que eftais chegado ás ilhas do Aro,&d<2>

Cobro, Sc afli vos fahireis pêra fora pêra o fuduefte,& fe

virdes os raminhos de pês de galinha,& candeas de mã*

ges eftais na cofta, Sc tirareis pêra fora morméte de noite.

As agòas por toda efta cofta corre pêra ella, por onde

tereis auifo,qué aonde anão puzer a proa ahi lhe ciareis o

Caminho no cartear atè altura de dez grãos,& tereis mui*

to auifo,& cuidado no gouerno q mandardes fazer porq

do deferto donde tomardes ponto his demandar a en*

tradadocabo delgado, &áiUia? do Cx*mbfoy qbenaÔfca

deboca mais que 7o.legoa£,àfiirn qiíc por nenhum az5
a nao pafledo fufudueíte pêra o ítil, antes gouèrileis co-

mo atras dko,peràò fuduefte^ tomando antes á quarta

-i ? G do fui,

i
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do fui, porque não fiqueis por fora da ilha do Combro,
&em cafoq vades dar neftasilhas,nam vos agafieisque
delias pêra a cofta de Qiiirirnba correm as agoas muyto á
cofta,.& ainda que os ventos fejam noroeftes pella bolina
que vos pareça que nam podeis tomar a cofia, cilas vos
leuaram â terra muyto depreíTa. O vento por efte cami-
nho he lefte,6c lefnordefte,nordefte, & nornordefte,

- &
como a nao he em 10. grãos fe faz norte, 6c o tempo en-
grofíà>6c fe armaó muytas trouoadas q caufaó eftas ilhas

do Gombrorpor o foi vir nefte tempo defta monçaó fo-

breellas,6cchoue muito, Scfe faz alguas vezes o vento
por fima da terra noroeíre:affi q como dobrardes o cabo
delgado corre a agoa muito cm cabo por cofia pêra Mo-
çambique,6c he neceflario pêra nauegardes bem,6c íegu-

ro tomardes efta cofta na mão de Querimba até Moçam-
bique. Como paflardes o cabo delgado que eftáem dez
grãos,& vigiaruofeis do baixo de S. Lazaro, que eftá em
m • grãos lefte oefte com Querim ba 1 2 legoas ao mar, fe

derdes nelle nam temais,que o menos fundo que tem fo-

bre íi fam fete braças,çu paflei ppr lima delle,he couíà pe
quçpa,omeno$ fundo foram noue braças, o baixo terá

çoufa de meya legoa de eípaço.Indo correndo efta cofta

vindoa demandar(como atras digo^com cuydado,porq
o cabo delgado he terra baixa,6c as ilhas de Querimba,q
tudo parece cofta, & nefta cofta nam ha fundo fenam
muyto em terra* he bom tanto q a nao for de lo.graos

pêra fima hilla demandar de dia tudo o que puderdes
pêra a terra>& o vento vos der lugar, 6c como for noite

correr pêra o íul como a cofta fe corre* co pouca vella 5&
dedia tornar a loefte até a ver, 6c indo correndo efta co-

fta 5nam ha q temer mais êj dar refguardo a húa reftinga

q bota a barra de Pinda húa legoa,6c mea ao mar. A me-

lhor confeecença q ha nefta cofta pêra faberdes aonde ef-

tais
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taÍ9 fam hus picos fragofos, que íàm hus picos altos, &
muyto fermofos,a feição dos palheiros q fazem de palha
no Tejo,eftaó de Moçambique 30 legoas, que he íobre
Sirarncapa,& acabam em Pinda,Baya deVelloíò,& mui-
tos:hus maisaltos,outros mais baixos,outros muito agu-
dos,tanto q paliardes Pindo vos chegareis a terra que he
limpa Sc fendouos neceílario íurgir,daqui pêra Moçam-
bique achareis fundo muito em terra, 1 2 . r f-zo.braçaSja-

onde virdes na cofta manchas de área branca,vindo cor-
rendo a cofta de Quifimajugo,que tem hua ponta de ar-
ca,^ nella muytos monijas como pinheiros,vereis outra
ponta pêra o fui terra baixa,detraz deita póta eftâ o por-
to dos velhacos,tem hua praya muyto fermofa,he daqui
a Moçambique finco féis legoas. Aqui ha bom furgidou-
ro,mas muito em terra:mais adiante achareis outra pra-
ya muyto fermofa,a que chamâo Titangoné,tem muitas
aruores,& palmeiras,tem também furgidouro limpo, &
bom,nam ha por aqui de que temer até Moçambique,íe
ouuerdes de furgir, furgireis no meyo do canal da Baya
mais chegado á cabeceira, por amor dos leuantesq ven-
tamnefte tempo. Aduirto que eftá hua ilha pintada nas
cartas na altura de io.graos com o cabo delgado, q cha-
maó de Ioam Martins,he falía,& nam na ha.

Partindo defte porto de Moçábique, ou da vifta dellc
pêra o cabo de boa Sperança trabalhareis por hirvera
ilha de S.Lourenço de 2 1 .grão até 2 3 .& meo, ou paílar
perto delia, porq nauegareis melhor, q paílàr a terra do
baixo da Iudia, & o cabo das correntes, por razam dos
ventos q reinaõ mais pello fuefte,fufuefte, que vos mete
muyto na coite*& eftando da banda de S. Lourenço na-
uegareis melhor até vos largarem.

Partindo de Moçambique,ou da vifta delle, comodi-
go,mandareis gouernar até perder a terra de vifta ao fu-

fuefte*
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fuefte,pera vos afaftardes da Cofta, ;6c da corrente de a-

goa que aqui ha 5 6c vai por coita ao fuduefte,Sc tanto que

a nam vird€S,gouernaidahiem diante,dandouos o ven-

to lugarao ful,& quarta do fuefte,<Sc nam hireis nada pê-

ra o fufuefte,por aqui até ver S.Lourenço naó lhe dareis

o abatimento da agulha que aqui tem hua quarta de no-

reftear por rezão das agoas q vam ao fuíueíle, & do fui,

&c quarta do fiiefte,como digo, nam vades nada pêra o

íufuefte,q também como vos.chcgais.pera S. Lourenço

correm as agoas em voííò fauor pêra terra,leuareis muy-

ta vigia na agoa de 1 8,graos até 20.6c zi . fc perde a cor,

Sc he branca3ou almecegada,6c tendo efta cor apalpay o

fundo,porq nefta alímra de 18. 19,20. grãos, podeis feç

chegado ao pareeí de S.Lourenço, afli q trabalhareis de

ver a terra de 21 .grãos como digo,até 23 .& meo.A terra

aeftas alturas he limpa nam ha q temer, podeis hilla cor-

rendo dous dias ao ful,6c quarta do íuduefte,que he co-

ipo a coftafe corre fe virdes a terra de 2i.graos, ( 6t meo

hebaixo,6cmuitocheadearuoredo, que fe enxerga de

íeis,íète legoas,q he bom nam chegar mais pêra ella.

Indo em demanda deíla ilha fe achará muita imrnun-

dicia de coufas de marés q faem da bahia de & Vicente,

& doutros rios,6c maytos ramos de fargaço, & ramos q
|*j| chamaó rabos de rapoza, 6c caniços,& paos.Ha por todo

efte caminho alcatrazes,affi pardos como brancas,6c gar

ginas,K& perto da ilha compi vifta delia grajaoíinhQS

brancqs,6c fe veram efta r pegados, 6c eftando perto efte

he bom final de eftar com ella quando os virdes. Como

g pairardes de 23.grãos 6c meo, 6c nam tiuerdes vifto a ilha

^e
t
$.Lourcnçò,nam a vades mais bufcar, que dahtpor

diante he fuja,6c tem baixos, Sc reftingas muito ao mar,

fereis voílo caminho pêra o cabo, porq também pella al-

tura já eftais fora do baixo da Iudia,por amor do qualic
-
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efeue de hir bufcar eíla ilha nefta altura,porq elle tãberci

eftáern 22.graos,& hum quarto. Sendo a nao" chegada a

eílacoftajôc achardes calmasjvos acudirá terral da terra

pellas menhãs,& a tarde acode a viraçam do loefte,&: do
noroeftx^como na coíla da India,& fe nam tiuerdes vif-

to a terra,efte he bom final pêra entenderdesqfois che-

gados a ella.

Dos ventos q achareis neíte caminho,defpois q pausa-

is p or Moçambique iam muy variaueis porque íe nain

acertardes de achar hua conjunçam de Lua, ou quarto

delia, em que o vento eíteja feguro no leuante,nordefl:e,

Sc nornordefte[como eu achei em hua deftas conjunçõ-

es na nao S.Francifco com D, Francifco da Gama Códe
da Vidigueira Viforey,que vinhadalndia,qem 6. dias

paíTei a ilha de S.Lourenço] ora vos dará a vento noro-

efte,ora oefte,& fuduefte,& {u\ ySc fufuefte, Sc eftes fufu-

efte s,he o peor,& o que mais reina, mas as agoas por to-

do efte canal fauorecem muyto o andar da nao,&: aíli ha

muitas calmas, com muitos fuzis,mas a nao íempre mul-
tiplica>ainda que nam haja bafo de vento, & tiram pêra

fora ao fufuduefte,6c todo o trabalho defte caminho eftâ

até a nao fer de 26.graos pêra fima,que defcubraó os ve-

tos pella cabeça da ilha,porque como a nao eftá nefta al-

tura^ os ventos forem fufueftes,logo vam largando, 5c

.fe vem ao fuefte,& lcsfuefte,q fanios leuantes defte tem-
po de Feuereiro,6c Março,porq tarde em Abril, &Ma-
yofam ivordeftes,&: nornordeftes,por onde vosauifo, q
fe achardes eftes fufueftes nefte caminho de 20. grãos pê-

ra fima,como eu achei só.dias, na nao Caftello com D.
Afonfo de Noronha Capitaòmór, hireis antes na volta

.de S.Lourenço,q na dacofta,& como viresa ilha vos fa-

hireis pêra fora,bordejando na volta do mar, Sc da terra,

Sc achareis q a nao vos multiplica cada dia contra o ven-
to,& mar,como me fez a mim3q deu . grãos bordejado

com
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com efte vento fufuefte me lcuáram as agoas a i6 grãos,
donde logo me foram largando. Ponhouostudo íftoa-
4ui porque o tenho bem experimentado por vezes.

Fera poderdes bem nauegar,5c feguro por efte canal,

ajuda muyto faber bem marcar a agulha,& fazerlhe a co-
ta,porq fendo a nao com o baixo da Iudia entre elle, &
o cabo das correntes ,terá a agulha i o.grãos de noreftear

E fe a nao for entre o baixo,& a ilha de S . Lourenço terá

a agulha 1 2 .grãos de noreftear, Sc fe for chegada á ilha

terá 1 3.grãos,Scávifta delia 1 3.grãos, 6c meo, &fabédo
como digo,marcar agulha fe fabera a que parte a nao eftá

lançada,que muitas vezes acontece as agoas leuarem a
nao,8c os pontos ficarem defconipoftos, o que fe reme-
dea muy tas vezes com a agulha mormente nefte canal

entre S,Lourenço,& Moçambique,q falia muyta verda-
de,porq em Moçambique tem 1 1 .grãos, como no baixo
da Iudia,q todo eftà norte fui, Sc na ilha do Combro,té
i2.graos,como entre S. Lourenço,& o baixo da Iudia,8c

íe a nao eftiuer na cofta de C,ofala,5c Qiulimané,terá 8.

graos,afli q todo o Piloto deue fazer muyta conta de fa-

berbem marcar a agulha,& faber qdifferença lhe faz.

Tanto que fairdes defta ilha de S.Lourenço Sc fordes
f* 27.graos,gouernaiaoiuduefte até3i. ÔC32. grãos. 3c

lembrouos q a agulha noreftea hua quarta,pofto que co-

mo vos his chegando pêra a cofta vai fazendo menos di-

ferença,porqnorte&fulcomaBayà da lagoa noreftea

a agulha três grãos, Sc de 3 1 .grão gouernai ao fuduefte,&
a quarta do loefte,6c loesfuduefte

4

, Sc auifouos q fe vier-

;
"

des por efte caminho cedo em Feuereiro, Sc entrada de
Março que as agoas que correm muyto por amor dos le-

uantes,& vam a loesfuduefte bufear a cofta, Sc vosobri-

|g
gaó a hir ver a terra mais cedo do que quereis.

Diz Diogo Afonfo em feu roteiro,que fe vos aconte-

cer

m

m

N
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cer que vos acheis na entrada deFeuereiro com a cabeça

da ilhadeJfLourenço 5como íeeile achou q vadesbufcar

opaiTeldasagulhas,porqueneítetempo, os ventos an*

dam pelo fueíte,&: íufuefte,& he bom nam hir ver a terra

por eftesrefpeitos dos ventos. E eu achandome na en-

trada de Feuereiro com a cabeça da ilha de S. Lourenço,

âvifta delia vindo da índia por dentro em 24. grãos na

nao noíTa Senhora de Penha de França, com o capitam

mor D.Ieronimo Coutinho fiz eile caminho & nam vi

a terra,indo demandando fempre o parcel das agulhas,

hindo da Bahia da lagoa ao mar 2 f.legoas fui [tomar fun-

do no parcel 3leuando fempre os ventos do mar fueftes 6c

fufueftes,pelo que nefte tempo he bom hir largo da cof-

ta,lembrandouos que vos nam façam as agoas algum re-

uez,porque correm muyto, & nam vos lancem fora do
parcel,o qual conhecereis ferdes em elle pelos paílàros,

& agoa do fundo maçada, & pelo fundo que tomareis,

porque indo por 3 f.graos & meo, &c 3 5. & dous terços,

& por 36graos,nam podeis paíTar que nam vejais aica-

trazcs,mangas de veludo,os quais nam andam fenaó ne-

fte parcel,& he muyto certo tomarfe fundo quando fe

virem em 80.90. 100. braças, fe for no meo dò parcel, a-

rea fera muyto miudinha fobre o amarelo,& fe for o fun-

do da banda de leite do parcel, virá no ceuo do prumo
área groífa,& algúas conchinhas,^ fe o fundo for de va-

za folta que naó venha nada no ceuo do prumo fereis da
banda da loefte do parcel pêra o cabo de boa Sperança,

hc também muyto bó final as coruas pretas de bico bran-

co,que làm eftas do parcel muyto differentes de outras

que atras vedes,ainda que tenham o bico branco, porq
eftas fam muyto pretas,8c os bicos iam muito aluos,6c a-

dejam differente, pouíàm a meudo na agoa, ha muytos
gaiuotoés malhados,^' pouíàm de oito, & dezjuntos na

agoa,

flWSl
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agoa, & a cor da agoa nefte parcel fe deixa logo co nhe-

cer fer maçada,& de fundo,a agulha fera também fixa, &
o relógio fará rneyo dia na fuaTinha a tempo que ja o foi

nam fobe eftrelabio,que he também grande auiío pêra fe

faber fe eftá a nao no parcelou íe eftá a traz,ou fe he paf-

íàda,porque eftando antes do cabo das agulhas, & tiuér

ainda hum grao,8c meo de noreftear, eftais norte 6c fui,

coma aguada de S. Braz, & fe a agulha nordeftear hum
grao,& meo,íereisja íbra do fundo pêra loefte,por onde
lendo o vento oefte,tendo efta diíFerença de nordeftear,

indo ao norte nam dareis no cabo de boa Sperança.

Da Bahia da Lagoa peia o cabo de boa Sperança fe vem alguns

lobos marinfoos,& algãas trombâS,& na aguada de 5. Brás fe veram

alcatrazesjefte caminho da .Bahia da iagoa pêra o cabo das agulhas ha

de coita ioo.legoas,& Te corre a loefte & a quarta do fuduefte, Sc

pêra íe falu3r bem efte caminho he bom hir a loesfuduefte,pofto que

às vezes tira a agoa muyto ao fuduefte,& afafta a nao muyto da co-

íta,outras vezes fe eftais muyto à terra vos tiram as agoas às enfea-

das que he perigofo,pdío quenauegaveis conforme ao tempo, & ao

vento. He bom andar da cofta íempre 1 2.1egoas,porque aqui por ci-

ta paragem ordinariamente ha baixos,& obrigam nuiytas vezes a ar-

ribar com a nao em popa,& defeonce; tar os pontos que kuais, pêra

íflo he bom marcar a agulha bem,que falia verdade por aqui, & tem

as diíFerenças que atraz digo,como fe for fixa eftais no parcel das a-

gulhas,&{e noreftear hum grão, &meo,eftareis norte & fui coma
aguada de S. Bras,onde à viftada terra tomareis aqui fundo de área,

miúda & preta,& ha muytos lobos & alcatrazes, mangas de veludo.

Eíla terra por aqui he alta,&m mtuoía 5c aílí vai correndo atè o ca-

bo das agulhas,que bota ao mar huma ponta delgada, Sc baixa, &
tem prayas de área muyto grandes,&a!uas,&d:lle pêra o noroefte

vay correndo a cofta,& vereis o cabo falfo, que he húa terra muyto

alta & grofTa^ defte cabo falfo vay fazendo húa grande enleada que

entra peia dentro Sc o cabo de boi Sperança, fica como húa ilha.

a

quem o vede longe,& hecham poríima, & ao pc delle húa legoa

de terra tem hú ilheo pequeno, paífado efte cabo náo íe deue de dar

boa viagem ao cabo, ate o nao fer, em 34. grãos então .fe entederà q
o náo leuais p cila proa.

PAR.-
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dá Ilha de S* Lourenço pêra o ^eyno.

Arlindo da barra de Gca pêra o Reyno, fen-

do ja arde , rãò podendo ir por dentro de

Moçambique, irão por fora da Ilha de Sana

Lourenço,& gouernaràõda maneira que fo«*

ião pêra Moçambique, trabalhando de fe po-

rem ao mar,& faluarem os baixos de Pádua, & os de A-
charbaneane , que eftão em altura de 12. grãos & meo»

ioo.lcgoasdabarrade Goa , & como os tiuerdes pafla-

âós peliá altura i5.20.1egoas atoefte delles , mandaygo^
ticrnar aoSulatcnoue graos,que he a altura de Cochim
pouco menos,& ahi lhe dareis o caminho, porque a agu-

lha noreftea quarta 5c mea,& as agoas vão a loeíhõroef-

te,ficaíà húa coufa pella outra,como he a differençá da a-

gtil-ha pcJlas agoas , & deftes noue grãos pouco mais fi*

cereis como ponto de diftancia de jo.40.1egoas das Ilhas

de Mamalè,& defta altura gòuernards até três, & quatro

gtaos da banda doSulaoSufudueíle,& aonde puzerdesa

ft(A da niao,âhilhe dareis o caminho, pellasrazoens aífi-

ma ditas,& defta altura de 4. grãos da banda do Sul 5 cie-

goas das fetc irmãas , & outras tantas do baixo de Pêro

dos Banhos faieis voflb caminho do Sul , fazendo voffa

dtórotâ como a que trazeis de Cochim, pois aqui ficaes

fiellaf* Néfte caminho, diz DiCgo Affonfo, que haalgúas

Ilhas poftas nas cartas,que as não ha, Sc 2 meu ver sflim o
entendo, porque Roque Pires, & outra cftâ nefta derrota,

queasnão vemos,mrs obom he por todo efte caminho

hauer gbnde vigiaitiffide^&ífc, còmú de dia v porque ha

entras riuvitas que naô eftão poftâs nas cartas . Por todo

cfte caminho ha muitos pàçarof, afíim alcatrazes, como
H gcâgif
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gragina$,&&ra[aos,rabos de -junco, & rabos forcados*-

Se for cafo que partirdes de Gochi-m a zo.de Iánoiròj!

jpouco m^içjou n&eíiç&diz DiogQ AfFoç)fQ»tánto que paf-

fardes as Ilhas gouernay aoSufuduefte,& a quarta do Sul
atèferdes rça linha Equino€Íal sp^rqu&p4ttis t*rde> & pè£
4e finque osíeoipos vçs, nã$ ajudei b^m,pera irdes acr

paT>daiIlha doBrandão»pQcÍ€Í§irporentre 3$ írmãasque
efião tnçí 4.graos,5í por ç^m cilas. , & os % grao$ chèga-
dcf$a Sàya de Mglha,p<Ua fua ftald%qu^o baixo de Sám
MgueUvefc pfuridp nelle^as hanpue braças, podeis i*

4eiW#ç ss Ilhas ide P^aM*feA*çoteiÔç por aqui&«j
ich VPffçfuinho fç qyissççdes,

f

E ft^dQ caÍP q*je ¥0$ tctieig- BC-ftes quatro grãos do
$4.44 Huh^S* ftharcun <&m vofco as trouoadàs, pprqw
a%baaqut^^Fe^rwo até i^g^aos^r^bateai d c ;vo$ pez?
4$*>Sm aiMiad*fâm&Ê*& d$ 34 fci$ paQ$ ,aonde^h *rei$

QWnt&ç §p$|$$ , não c^eis de vos froaais a$ n*#4*
Bíia 9ç4p4p% * Si pçr efta derroca ]&QdcHfr i* v*çr a Ilha d«
Pjpgo ^odrfifiiçs^pu a de ÇÍto*».& por- aqui he bom ca-

184^1^4ç pmtçfea que vão $ç>. legoas da Ilha de S, Lou*
*£n$Q*$f*Qr *&*4^
tifrtèÈ Wfàim(M€&&8bi mwú&qu'mtàm,i tanto qu^
juffard^alíha de Sai» ioor^çopeila derrota affima dk
%* d^fqQfer^çs, efta gargaifta dfc tyoçamWque,& a Ilha

4«Sfi*sHWei3çp ^lpgpx^^gQa^^ro^çãíOd^ correr pêra o
«*#> » »1^> ^5W|5í TOa^4|tr 4at^ 3fjdtó cíMK^av^tofor Súr»

4m&$> ¥efe Raiiag^^p^qiieskgiQ falta ao Stil^c affim
^3fsrp4ean4p aqiiiljpqap tende* andado: a Loèfhoroefte
fmmwtf.AiuifoMQS] qu$ fe viendes tarde que tomeis ce*
4o ft<MÉfc& v>o& çfeegtfceis à goSih & faççis m elhor naue*
§*çãp,porqij$ a§ agoa* kotlo* «wíifiPí ao cibo, de Boa Ef«

p^M^^a]nd^q^p^te^^5 v^ol não ajutem, cilas vc$
fofafttâft »HÍW>|ynBf. fjudft^afoiItíj muita foiça de Po*
QWm Hauea*

i lLJE^fl^Am^y//i^^^^



oSfaifcmkxfe ir docabt)deBóa EípennçrperâS. Hele-

na l tanto que o paffardes dareistiaffsfât^radmas ao N o-

coèfte,& a quarta do Norte, fepaífrrdcs largo do cabo <6

otverdcs& dahi ao Noricèftcatè rá. grãos & hum quarta

onde a agulha terá de Nordeftar£, 5>grâOSj & tsíuo q«<£

forjes nefia altura, gouernareis a Loéftc, * guinar perâ *

quarta do Suduèfte,ou a primeira ftngraduta a Lc<èfte>3t

$ outra à quarta do Suduèfte.pór^ae a agulha , & o mar»

& alg5a$ agoas*& porque cuido que não crefeerà | altura

ainda que .yadçs a koéíte,& a quarta do Sjiduéfté,

» fazendo efte raminho eoixems p<ellâ altura joJego^

gc nâp mais,tanto que yirde$ çfta Ilha f
fe rão pudeKtè*

chegar a ella de diMomay as vella$ raeudas , & eflando a

frinca finco legoas delia, de marieira ,
que a yejajs de ntfl

KHP '* * femprea Loe'fte,& a quarradoNotoéfle.Aqti!

nofdçftea a agulha hua ir\ea qtiarta larga, & hé bom híllt

Jmícar por altura de 16. grãos & hum quarto * Ifta llhfc

de Santa Helena he muito momuofa,fe eftà clara aparece

de longe^mieécmçlo tçxá 7. legoa?, teta rnai$dé duá$ át

iargo a

Partindo deita Ilha cera ir ver a Ilha de AfcenfâS , gò*

qemarèis 70,lego^s^o Nôrcílte,8c a quarta do LoéfiéiSc

p mais aoNotoefte ireis al£iia çoafa jpclla banda 4c I£fr

fe delia,

p Pefta Hha4eAfcenft&oU da vifta delia, fehadego-

Uçrrwit
raai5dro|fte^a quarta do Loèfte^tc quatro graôs

éta0ncòdâl$ândad^Siil,xindç começarão as trouoadas,

fendo áa entrada de luhho,& fefor fnaisíarde ,
como na

entrada de IulhcyiarãO as trOuoada«em y.grâós, & darão

©s geraes e» trciè,qiiatotíz€ gt^s^ vindo por aqui co-

mo eu vim na nao Sam Françiíco,cm a entrada de Abri?,

*os daraoas trôuoadas em tefti grão dâbanda de Norte,

*: osgcrôesimi& ^.graoe:tanto^c4iadatcsnèftasttc«

H z uoadas
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upadashebom goucrnardcs ao Norocfte, & a quarta do
Norte ate os geraes entrarem.

Nefte caminho que trazeis de «Tanta Helena afè cftas
frouoadas fè não dcue de dar abatimento da agulha,fòmc
tesonde cila puzeraproa com o Teu abatimento ordina-
*io,fendo

ç por iS.graos,marcarcisa agulha, & fe nordéf-=
tear finco grjofjireis como 130. & 150. legoasaLocfc
te das Ilhas de Gabo-Verde,& íe for fixa entendereis que
his mais de 2oo.Ie£oas pêra o mar. Nefta vclta do Sar-
gaço fe não deue de dar abatimento de agulha, porque a
derrota de Santa Helena âs Ilhas cftáaffim bcm.feniaba-
mento da agulha.

Indo nefta volta do Sargaço,fcndo cm $0. grãos mar-
cando a agulha bem, fe eftiuer fixa citareis bem nauega-
dp,nãoeftais ajulauento, demoraruosha ofayal ao Nor-
nordèflepouco mais pêra Léfte,& /eleuardes vento que
a naopoffa fazer efte caminho,leuareis a agulha fcmpTd
íixa,& hircis ver as Flores, & o FayaL E fendo cafo qafe
fieftcs aò.graos Norocfte,entendcreisque cllaisdas Flo-
res pêra ornar , começando de noreíkardous grãos ao
Norteareis 7o.legoas !ao mar das Flores» a agulha he fixa
:iiçfta Ilha.aflim o diz Vicente Rodrigues, & eu o tenho
kçm acprimemàdo,& antes fe inclina perao Fayalalgua
coufa.

E pêra ir ver bera ettas Ilhas Terceiras vos poreis em
39gwos & hum quarto , porque por eíla altura vereis as
Flores fe for claro , & fe for vento de chuua verfchão fi-

nais delia , que he bom pêra as Ilhas que vio pella proa,
ireis por efta alt<ua 10. legoasao Norte do Fayal, & poi
entre S.Iorge,& a Graciofa, leuareisa Terceira pella proa
por 3 9,graos.

^
Defta Ilha Terceira fe deue gouernar logo a Le/hor*

dèfte atè altura de 4Q.gtaQ$,fcndgtm Mayg , lanho , *
TFÍ~ .

#

Iulho,
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JulHo, & iAgoftôipcrquc ainda que vão neftefc mezcs' xôt

o vento5ul,& Suducfte, tanto que foi? 6a & 80. legoas

da cofia achareis o vento Norte, por onde nunca Te-pcé*

de ir por efta altura,porque tanto que^fordes 8o.legcas da

cofia gouernaceis então conforme aõ ventoque vades ver

as Berlengas pêra a rocha , & vindo das lhas pêra a cofia

jà tarde como cm Setembro í& Outubro^hcbom virpoc

menos altura ,

:por reípeito que entra jào Inuernor & aci.

dão os ventos £ello Sul, E fe neftc tempo vierdes por mui

ta altura, & carregaroSul obrigamosha arribar a GilizaL

A roca eftà em trinta de noue grãos;u antes menos que

mai$,Cafcai$ cftiem 38. ft-tres quartos.

VIAGEMfE\A A INDIANAM0NC>AM
. doInuerHQyperajremMayoaGov.

101 áíip o" : n ?r*5ic h\ :

Artindo aefieReyrto pêra a indiana mònJ
çáò db Inaerno peri ir cm Mayo a G 33, hé
neceffario partir no fim de Setembro , 8c

não mais>tardç;porpdfpííitilque entra o In-

uern& neftaldbfti dé Pfcítágal* & não dàlu*
f*gai <a<p afife f fftrirj delia: f*i pá*qu e ca rregao os

tempos muito com -grafa d es temporaes^que ebrigão a tot

nar á arribar , o que não acharão partindo em Setembro*

parque o trabalho;, 6í perigo dettmviagemefiá embotai
fora dalihadaMiá&rra^dasi^nariasicafiteBiqQJs^cntrc o
Inueirno. h

Tanro que fordes torada Ilha da Madeira,& pairardes

as Canárias,não tendes que temer o Inuerno, mais que
íMrmardcfuosde padeneiápera as bonanças, porque acha-

reis daqui até alinha i & pclr todo Guioé muitas bonan*-

|as,& calmas , & o vento leuareis íempre muitoefeaçô.

Lefaoricfte,& Lèík,& Ixffuéíle, que vos não deixa to-

vm
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calmas cm tododftetfatwiííhô» &os ventos íjuedigofcm
chuna nenhúa,ós Ceos fempre muito claros km tembrã
tes de trouoâdas.

Os gerais vos darão de três grãos pêra menos Suèftes

pÂrtoda&v.olta iaBraíuVíç achateis o tempo ni^ito*rrtot

to,&os ventosfracos, a refpeito da monção de Março* &
omeímo achareis em toda atrauçffapcUas Ithasde Trifr

tâodaCanha
?
teríipos bonatiçofos,& os Ccos limpcs,&

cíarósviío mar cbSodo continoique ai^dão^o^ bateis fó*

radp k&$m%mnm oiitras t:*iSo<h* 'iteftt monção os opaca*

ros da menção de.Ms&çopí«>não mçii$o poucos,rap*men-
te nâo achareis nenhum feijão, fendo tantos no outro te-

$p,as m|toa$^ÉKip0s1içuàtets doçabo jpera déh&o $i
Moçambique,

Nefta monção acuareis pntoqiie fordes do baixo da

Iudiftpei»dèi*froTO|iâ^^^^^ ra*

bois de fàpora,& £e fordes chegado ia S. iourenço muito

jfcais,o que nãõ achais na outra mon0o,íenlo da banda

deSitouteRíçqi&íipeltafe efpfclkão, & enchçi^o f|iar dç
Hjdo:cft^nca^alfa<{Ò3?'e4fta dê Mo^ambiiçus, ||

;o mpícuo

achateis muitorateatt^zfeèfpàlbadíos poc $fta paragem,

que parece quecptntp Verão ,& quietação des ventos

dormcmflO m^r , o que não achais na monçaOde ftlac*

çoj, fdnão noi lngares atrás dit^s . As agoas ncfte tempo
quemxmfojsspão trair etiiDtatw>o$pra SéSM u cfte, fna$ an*

tcspeliasimmpndicesdas coufas clpsripsde paos-, £c ca*

Bi<os,&eruafsqtJe ffefifehíB dfcuxni de corte? dehuaspat

tfJSffKira outras^c na cabeça de agoas viuas as achei íjue.

hião aoí Nor^èâe,peítàque wflbe tempo hc bom *yirfjcl-

Jo ent^o do canal, víèiihdobem^bbaíJio da ludíi^porqtíc

ainda que vades d» nas Ilhía6>Ba>ryg©xâ não hcípcrigoíb

«mo na otetra iractjcãovfar^t «##* torojo âa entrada

Si

'
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efe Março comoção jà os Pfcno«tesí]& asMW$ ty*QàWWÍk

C4iirtafc0E,qiie chagar ^(i^f^3Wt3ânç$%jgi^ití*í^|íí tépQ

e«m) muitas calmasiacllha , 4k fe fordesf pi; meo canal

fempre achareis o vento r&aiís freácík a r;
HébcceHaiioitóâ*íWí|emj^afliçafrM^tròtytt. até

10. i índias dçMatsç&#e«fc dafctíff^tiii aiè 2^,^ç 2^
?
pesa

que paíf^$ chegara Gr**um priascifio* ck - MUpo , ante*

cfne* entre o In iictoo, porqit-cf nfcfte teçopo íaQ os ventos

Êbnentcs muito fraco$,qu2vem comçiçaridQ a entear» &
com trabalho fer*$^ partiada de-M»í
çambique taais tarfe nltl J*a qu$ ftjzçetjps aqai.mfCrfçãa^

das dcrrotas,5ccamitihoqn^>haueisrcla fezee q^e fart a&
mefmarquc fasái m twmfiois .&*?$>*Mm que lem-
bramos que he neccffaria|tàrí* q i&Ip ia&çjcaeis: em,M3«
çambiqucfaittr do Reyno eoi Set«tnt>çcí,gborqt!ie h& mã
ção efta de muitas boatff$i5v&:^ ma^4o*hpiQ*dega->
uca que partirão em; Outufera pêra at Iadia iauernâeão?

em Moçambique, & fe não, for easauella % ou tjauia pc^
<|ãeno»&: Hgcitc^nlo bade chegar a Goa era Mayau.

j5oí/e yí&ri/ , tfueçbegãpa Mhcá em Miyo , ®dejle

i ^JW I&f*ffl jí^iíffW Outukra , pêra chegarem . ;

W0 ihís/hm úfáq^eSe^dcilniÍ0.
| C 2i q ÊOtffl !

Aírtindotlefte Reyna pêra Mabca cm Ou ta-

bro fcguiráõ a derfota > & caminho das naof
até ocaba de Boa Efperançavâff dahi feguicáâ

Irja Vi5gem pònfera^Tcgmo ^ue Ifoffôdfcpérâ a
' Iadia pcr^Câbhiix^rTU^tffabaiíaatàõde íc bo^

tarem ao mac da Ilha de Diogo Ro ií igciçs a- Léie delia,

aon*

-

.
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aõde a agulha teia de norefteari i,grãos, & íc fteer tttaiS,

differença ferSte mais envLcftcn, porque riefta:rmagcra

fazá agulha z±. grae* & roeo,que hc a rmyor differença.

que a agulha faz, & por aqui.podds nauegar por fora de

todos es baixes cm demardado canal das: libas de Ni-

««bar^ile cflâôèírí ^m-gkos & meé deahuria , &írk?r

aqui pfór éfta tr&ieíTa de^ú&rá dr 4.gw©sv& bttOypçca a$

Ilhas dcNioubar,ictetfha muita conta com asagdasi èíp
dolheteíguardo , Icmbrandouosque com os ventos Po-

fientcs^corrcm pera as enleadas de Bengala , de com os

leuàntes correm pera o? mar, dcaganeira jq*ve cftaado zow

$o. Icgoas 4m ditais Ilhas fc< ai hão iSo grandes: rilheiros

de agoa que parece que eítaõ íbbre baixos. -

Equerendòie fazer efta viagem pera Malaca ,
quer na

mònçaõ de Outufcro,qúer na4e Março por dentro fegui*.

fâõ a derrcfta pera Moçambique,onde fé ptoucráõ do ne>

ccffario , & rnettioí fc píctieiriõ nas Ilhas de Quirimba, *

onde tcmaíàõ as Vacas que quiserem, & carneiros peta,

a viagem^Sc gaiihhas,& muito refrefco,& agoa, & tuda*

o ncceffaríò de mantimentos fem nenhum trabiihx) , fle*

partindo de Moçambiqucou Quirimba, fareis vcfladet

rota $tè jfcrdes com os baíxo^do Patraõi ^ucipa^s deh
le 4o.legoas pella banda doNorte^cCmo quem vay pera

alnduVck d.qui comafordcsemtfcs grãos da banda do'

Sul da linha,goiiemarcis de maneira, que façais o cami-

nho de Léíií ,5c Quarta do Nt^èfte, lemteattáouos que

agulha que norcfteahua quatti & mea por aqui, & que

a*iagoasvão a Lòéfnoroèfte , & que aonde puzerdes a

proa, lhe háueisdedu duas quartas de abatimento pera

fazerdes ocaminiao que vos he neceffario, & como for-

desd3Wda doíljlaitcv ireis pôr altura ée dou* terços de;

graOafa^CRdoc caminho de £e'fte de longo da í,quino-

cial,porqúe pjor efta altura dattís liiwncajial das Ilhas de
{

Mal*

lLir>y^. vm^yy/yAVV^^f/^ \™rwWA*\Vm>&AÊ6ti^\*BKm**V"\1ÊM
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Maldiua muito largo , que poftò que cu naopâflaffe por

tílc Me diOe loâo Gomes Colaço,Piloto antigo deita car

reira,quç indo por efta derrota pêra Malaca no galeão S.

íedroatraueíTira eftas Ilhas por efta altura dedous terços

da parte do Norte,& que não vira mais Ilhas que ssqiíc

apareciam da banda do Norte,3c que pêra a banda do Sul

jíião virão Ilhas nenhíiasjpofto que ás cartas as pintão ate

;hum grão & meo da banda do Sul, q cu era qucaqucl*

de canal era largojou que as Ilhas não paffauãodcfta altura

peraoSul,& tanto que paffardes tftas Ilhas fareis o carm-

rDÍio de Lefnordèfte que vades diftancia da ponta delGa-

rJé Ilha de Ceilão 50. kgoas,& daqui ireis demandarqcâ-

cnal das Ilhas âc Nicubar,que eftão na altura de feté grãos

& meo,como atrás digo , & dahi fegubeis voffa viagem:

^fçraMalaca^conformeao roteiro deite canal,qúepòis ett

í »ío f^i a eftas partes,não poflbefcreuer o que não vi, òc

experimentei,porem cícreucreio que trasladei na índia

.dehum roteiro dos Pilotos de Malaca, tomando, o ponto

• fio canal das Ilhas de Nkubar onde atrás acabei. *
l

» Sendo caíó que fe và tomar hum canal quceflàem 6+

tgtiaosI& meo entre as ditas Ilhas;que de huas às outras ha

sJegaa& mea.bem fepòdcpaffarpot efte canal, & porfft

tre ellas,porque tem de fundo I2.âtci3.btaças j & não

cba derquetemer fe não do que íc vir,no cabo defleicanai

-na Ilha do Nordéfte eflá hum Bheo,& aponta da Ilha dc-

Jfte canal mais do Sulefliem féis graos,& hum quarto*"

Indo tomar ocanaldo mcyoque eftàcm ftte. grãos $c

ÍKiep.á entrada da tetra ida Ilha verão ouatro IlhcosQ ucs

t
dellcsôbrademea lcgoa,& iam grandes, & altos, & ou-

rítrQíhç,pequenOv& obra de três legoas dadita Ilha eftá çu

vlrollheo glande, &,íedondó,& muito razo i que parece

etra,& vendo çílellhecolhando pêra a parte do Nortfíye

rio outra Ilha queiftá em8.graos,&,aenuada dcfta^Uhâ

//^\mi^jrf/^m\m.^r^#/.A\v\mirjr/'^A\%^r^/-A\vv»
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faz hQa lombada,& no fim fe faz raz*.
E como forem tm meo dcftc canal vcrSo eutra Ilha p*

gada com a qné aífina dig^que eflá enr8. graes y & de
Ma â outra hauerà doas lego s.hé também raza* & das
:Jihas de Nici bar a dias quê digo haTetc legoasrtráo tem
cftas Ilhas coufa de que íeguardar , fe nãodo que urem,
& no acabamento deftecaiay fez na Ilha de Nicubar hfi

-monotcdonàoyõc aápè deite efíà hu IlboodosdaOiaím
; de Goíaiefpok^n«es ira bafíías per ipafer pJlcs «anais^
rditoj^inda tjtxc vo»acteeis«m*.gtaos & meo.

Paliando KFknbar f 18o a «toõMkidaí Pulaputun^ou Pu
lopera^quai m&ãim kfeçs paltetety corrcmfc Puloputtíro
íC©mM4utet:bèfteosll^ioMand©da NoroeT*
te,Suèftei&^ha^jéafròia nouema legoas.

i?ftà Piilopumam em attata de fc. grãos& três qua r tos c

* fiiac®Rhfecetnpjhc mflo *de mar cm fora fe verá da
parte do Léêeihõá *erraa!ta,& tedonda,ôc pêra o mar hc
'&zim& úkésm*ii&vefe>$é todos r*es jirmo^v & muito pè-
quenosrelliò da&amladoSúl do ihartres v ou quatro I-
»lhci»^Srjda*âridadd ii&rofcftetem outrp^ir affim nobo-
i quei^4aíTR5e i iiha %pmdtfdt a domai? r eftá fefia Ilha da
; paire dfc^èfte^fafca i»tóto -frGa^go^òhde faz teft* fõ
^iabàijw. ;

'?
:

indo a d<ímaoéa4rPiáopera,fcie hQallba pequena muito
itdondayfctti aTacKdo nenhum qtit tflià em^inco grãos*
d^sterç^^êt icotfetife coái çUmb&x Lesítaéík

l& Ocfiw*-
roèftc^càa mééibêm *cemtegaa$j

*a DêPttlópiemaPtílopmiòha 4S>iegoas, &cortefctaè
tom o^Ouitro lcfte oefle^fc t0ftia da quarta de Naroèftr,
Suefte»*&à PolapenSo tmftttilta de finco grãos Sc hum
quattò^r-gosfâktoiígoda Coftá,tcrá d^ômpridofirKOle

5 |ê&* & a tbaíi-eccftça hc «fer ko me yo àira, & na cabeia
daparte-doNonef/zhijmmôito-icdondo, ôc tem haín

Ilhcò

i'fc^^k^v«CTJM«ik^vw;r^^
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Jlhco nomeo da dita Ilha, & fe vierem ao longo da terra

faz hua enfeada grande com huaprayadcarea, & no ca-

bo d iprayjfafc hum Uheo> lí?

Corrde puloplulo com Puloíambilao Nortc,& Sul!def

ta Ilha de Puloptogo corre hfi parcel atèa poma de hua

ferra *J*a que cfti jiinfo a Bradas * &z bota efte pareci no

*H*ar duas Legoas , Sc no começo delkacharàõ finco bfà-

iças*,* mais à terra mais fúndo^vaza, & quando cftapoii^

fa de ferra aíra demora aXpftc quafta de Nordèfie, vcrlo

Íulofambilâo,& fcforsm aplongò de terra verfp Piikl-

A^biiãp yinte & duas legoas, ^ ^flálçftc ocíte com P«-

IpTarnbilão^ Ilha Depara eílà fete icgbas,ou oito ao mat

jçm quatro grãos cifeaços f llichâa Hha pequena rçáonJ»

«ubçri|idc aruoredí? dzbwáiió&aivétefKm ago* mas

jhepojuca.

Em PulpfambilSo ha muita, íc boa agoa na Ilha maior

^^u|çré qgfe eSão mateà terra no mo delia da parçc

dbljordèfte faz hum morro,& de Ji&a b*nda» <Sc de ou-

fra dellé tem praya iç área f & cm ambas jas prayas de

M<? patie,& ^eoufltfba muito boa^goMfc iys ostras tr^

4tti?$ t3wb€||i ba agpa , «c peljos boquçiroens delias ppdf

^fiar femâcriçcéo^porqufi tjado he alto , $c cm hun$, j5c

curros bafuii^ de a^.&^Sl^aç^^ Epçra kf>elloca*

iiial grande gobicrncfe ao Suí , & a quarta IteSpéfte indo

^mandáfUDçílhoqi]d0P<s>tò. qu£ çfiâotia cçfta ite Sam|-

fraque fa##4*co*& baixi» cvftçflfts de aruoredo* k ;;

Como forem imm awaj^e £ofiio cftes Ubeps hfial«-

gcadeUc^a^rneft jao5u|ijftc,& a<quartade Léfte» &ra

Xe&ftiéftevic irão por íian^o <iê Mi&h^ifcw^demandar
*ul0|tarcela(\que be h^mrnonte alto,paf:ece ao- longeJ-

JJifi,& eflà nháa: terra muito chanj b que fçnão vè fe nã«

quarçdofe cftá com cila.

£ querendo ir pello canal de terra goucrnefe d£ Ptua*

I* lambi*

,. i #/ • wmmmmmmMm
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fambilão ao longo da cofta áfaftado delia hua legoa,& c&
mo forem tanto auaxite como osilheos que eflão na cofr
ia verão Puloparcelar, & afaftem re da terra gouctnandé
ao Suètfeperà ir por fora de Puloparcelar.
De Puloparcelar ao cabo rachado tudo he terra raza ao

longo.do marciiberta dcaruoredojôc do cabo r3chade,a
Puloparcelar ha i2.1egoa.scorrefc aBcoíte Norcéfte Sué*
ftc&toma da quarta de Léfkcèfte^o cabo rachado eflàem
«dous grãos & meo largos. Do cabo rachado a Malaca ha
fere kgoas,&corrcfe a cofia Lesfue'fte f & Ocfnoroéfte,
camo forem em meo do cabo rachado peraMalaca v go*
Berncíe direitois Ilhas que èfiãoauante de Malaca -met
flegoa pegado com terra eflâ a Ilha da Pedra,qhe pequena
& ra,za,efli antes de Malaca em dous grãos largos, de*
fronte delia he o furgidouro das naos,& nauios.

! ced I dra

yiAGEM VEGOA VE^ MALACA Nj
mordam de Setembroponde je cheva em Ontubro

EradeftcReynofe ir aMabca ,
'--& tbegavlft

nefta m©nção,fc fta^de. partir com asfiaos, ou
antes cfcllasy que todo oçcdohe bom, como
em FeuerereirOj3írjm que como paffardcsas

^ Ilhas de Maldiua^fareis o caminho que atrás dl

^d^áidcmakda das Ilhas de Nicubar , quceftãoem?;
grãos & ftveo,camo atrás fka dito,& não por menos , Sc
tanto qifie tiuerem pafladoeíte canal,& Ilhas , trabalhem
«uiío por tomar tetra dàcofta de Malaca, ornais preftes

que pudercm>nãofe fiando do vento apopa que leuad,
porque tSnvcerto o Leuanrei & tendo a cofta Jornada*$
© mcfmo Letume pódemira Malaca, guardandoíe fefl£

pre da cofta de Sa nutra , & ifto íc entendeu na monçana
4e Setembro." U Dcf-

yLwji.*^ x3Lizj/^>x>*j/yA^ *^**Jir'AK>& \*JmsWMÊÊmnÊkWitVfo *
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Defpois que tiuerdcs tomado terra da cofta não acha*

táõfundo fe não de Pulobutum ao mar hua legoa , oii

êCÊ&tf acharàõquarenta,oa íeíTenta braças de fundo, &
dahi por diai>te,hafe de gouemat que fe não peita mais O

fando^porque fendo tempo contrario pòffa furgir, &*sê-

pre a terra bati terrenho,& com aJgúas vitaçochs fe irà a

Malaca*

Tanto que tiuerem vifta dos Ilhcos de Darui, chegai

dofe a elles quanto íçja hua legoa & mea da Ilha maior*

& como efta Ilha lhe demorar ao Suduèfte,& eftandòca

cila Nordèftc Suduèfte,gouernefe *o Suèfte , :&• a qimu
de Lcfte até darem 14.OU i sobraças, & como derem nefe

fe$,tí«ràõ caminho de Lesfa^
lar»vigiando fempre de maré te vaza,ou ie enche, & coa*

forme áella ha de ir dando feu refguardo de maneira que

fe não chegue miis a huajfoàn&a que a òtitnçLeuaridosê^í

pre oprumo na lilãOjtHabalhãdo ir por Tazv.oti área me*

uda preta,& fè for branca,& meudinHadeixefofcm por-

que muitis vezes fe acha por efte canal atea b&aaca me-

Odinha,mafs log^tornaoa dar em preta, íttfaza, & indo

aífím acharàô i#>i ^r6.n7*ff^ça^&:ás>C2*s»4iMe> *&**

O bom he ir por 14.6c 1 5- & não.dfcsfeçlb treiminho etft

<quanto não derem emucafcalho, ou derem 'em 8. braças

perababto.porqae íe paffapor humbinco» &á$ vezes to

mio mais de hua part? cjue d4 ;outta;<3c hà neUe 8 , 9* *#f

bra^rs,& ifto ires,& quatro prum >das da vazaiou de área

branca, ou pret^como for meuditaha filo vú\ nada , mas

cm da^idoem aréagroffa,ou ;çafolhQ, vigiem fe.

Èooio houuerem viftade Pulopirc^laç, & eíftiuereníi

comelle Leíb oefte,ou lhe domorar a Lcfte , & quarta

doNordêfte,eftãobemniuegadoi , &tanoquea virem

*Éaha\lhem muito por fc chegarem a elle , «Sc indo ao mac

legoa& mca vão bem demorando ao rumo que digo.

fcihyi'flfr\\m.yjr#/ Awair*/m->\%*i f/-A\w
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Ee Piilcparcelarpçra Mabca,fegou.eraarà de maneira q
íe và afrftadoda ctíU de húa: íegpa ate duas.de modo q
rão .paflç-rode 16. braças pêra a^errainem de 2$:. pêra q
m^r,& o bom he ir por i?;2o,atè 25.brac.1s.

E porque de Piíloparcciar cera o Gabo rachadc&ou 7,
kgOsasaoSul.eftàhuin bawiii^UQcmro^ v%wmfe;dcllty
& antes de chegarão Cabo rachado obra de meadegQA
dc% fàe ,\wz*k&mçmplr&o ^à«Tàqi«e boí^gr^^ rieà

legoajV^ierofedreUajquenellaílòc^ui a nap de Ppçn lònk

ge,& cottou os/maftrospeTa íàirdíll^f

*a Bcfle. Gabo rachado fe và 2® f^ar feftaílcgOa,ijpq fegfi^

&cme^ fazendo fc&çzm&tàatf&*.^
3fr4rfica df|o,lemtoaiktevrds qjpc:^ p£*a M^lal
ca obra de quatro legoa^eíHo da^pe^r^ que botão ao
mar mea kgoa>0i#e fe chama otanq^ delfley, & aflTtol

fizeridoo <ispiiiu^<i peja J$$akaíite modP que fedi rei*

f^doatij^o^^
duupsqtatetagtandes èorrentes dbcagoa * $ é prumo (ò

e&íka v^&teh&áeísZet ? & fendo Piloto que não tç?

liha bido aMafe&aa fou d^paxecer que >í©|p ^uçguc de no*

fe,
;& quereridoo fazerfe jikmjffreçom p prumpna mão*

|e tom»QÍax;rdguàtido, tó 3&íí'M 3$

^1 por todo eíteca^ as ancoras

IalipgadasyJr prcfeiaropé datmftp ; lemb^andoiio^ que
por cau í?a das ag©as>íc fii^çorrervee perderão muitas mo*
fim efteícamirabo «911 abç©ias,& amaif ras,pejjaf pâ> £r*z$4

r#Hft taliiagadas ao pèdos maftos,& ao pé,do mafto. E aaí

paffar dos baixos íc vá com abitadura feita de quinze pa*

ra dezafeis braças,

ti .

í : I |
. í J 36, . •

j
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Ártindo de Matóc4 pêra Gòa,cu Portugal*

kfeha afoitado da terra lcgaa,& i»^a,quari)4

to fe vá vendo os pès^das amores ate Pulo*

parcelasse O fiando por aqui he de 16. 17.

25.Sc 2Sibraçasv& até i4.mas nãofepaffe

pêra hãa bandavn^m peita a outra r & fenda

ctèMllréa obra deiduas legdas:& nica atètrcs cftio: duas

ou três lagerns que bxttáot ao mar obra de mea legoa , Sc

íaõde pedrvSc e^° ^fsontz do tanque.deMLey, ôc áfíi n
também no cabo rachado na enfeadã da banda do Sueftc

como da banda do Ntfraefte rrcis afafta^ioáu^i tegoa &
tnsâ da terra que hb ópiincipaixana l^atè Pd\o pareci ar.

Sèhdo com Puk>^arceáafi& qaizerem paifaros baixos

ylofe apartando deiies quanto .frji duas, ou três legoas

^y^q^t^m jiUfuoaii ífoclmlpavcddearea ,' que bota ao

atrafreffar os báiKostferadaícor® cfrc&ente Ide âgòa , "vas

*temf>raítá Ptílopircelara^Lefle, ^fcadocom a vazante

tyosdemoràti ftnx Le fnòrâ cite,& peta \úo fe Iene b _> a cõ-

ta na mare,porqu^ímo^ba^«n^rtò,>& pore^paragèài
ijiid a<Rtiàaíc%o-irJ^trirada- goaja^axa Lfcfnèr^ftfecon-

forme a-- maré,& afíim feticàgimôndè taruo^ccahõa ban-
da como pêra ouDr^coin bsmr^fgiiardo , & fendo caio

jque.íindo amuefladaiyafe venda fatopzxcàUt*& o bom
' toe demojaxia Lí tkí,&iaqnaaj<tt do Smcfte,&: fcndojele mea
iparagem ipçrá csjllteos de DariMitida que demore o di-

to Puloparcelar. da quarta pêra a mca parti4a
tvão bê nau ~

$ad*s. Chc*

m^Bmixa^ammmxmn^Mff/íB^mwwwm^
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Chegando a Pulcparcelarhc bom ficar cem cllc Lcf.

nctc
,

èfte l& Oesfuducfte,indo duaskgoáS afaftadodclle,

6c indo chegado aos ilfcçcs de Dâriphe melhor que cie*

more cm Léflc, & quarta do Súeltéj^ue.férá comoa vi-

ítadcsilheos , & tendo vifta delias continuareis com o
ilheo grande de Dai ú,& cheguem fe aclle hua legoa , ou
ctuas.,ou o que q&izerdes,que túdò ao longo delles he al-

to, 6c o fundo que fe achar pêra ir pello canal he de ia.

até 12. braças, efta$T2.poucas prumadas*, porque as mais

que fç acharem por efte canal ferão 12.15. 14. 15.16.bra-

<*ás,& eftefando fe achara o maisdo tempo, ainda que
deis em 10.& em ç.braças he muito tres prumadas, fen-

do área tezameud <?,& preta he. vaza vão nauegadcft,pt>f^

Ifuç logo íètornará a dar nas 12. 1 3,i4.bpças. " i#a

1 Indo por efte caminho ainda que íe déalgua prumada
cm área branca.ôc mruda vão bem , mas como for are*

grcíTajóUiCafcalho vão fora do canal, & affim terão smifp

qti$ dando aíglí ak pru madasu eiraca fcalho preto » im arou

greff^que hefóra do canaírck nifto fe terjha muito tetito»

6c prumefe muito ameudo.
Lambrandpuos que indo de Puloparcf lar atraueíTandp'

,pera<5$ ilheos de Darè,quente mea paragem demoreJfà

j lçparçclar, a Lèfk,cbda> urea pairagem peraí os ilheos dç?

rrore a Alcftf,& a quarta do Suefte, & jndoíe chegando

mais pçra osilheos demore a Lesfuefte, &defh maneira

>^ão bem nauegactes,& íegurosí dos baixos.

.nò£$fíW&ft*ttM efte èaixo de noite, feja com kíftc balir

.zagbcrh marcadas dé dia,& tendo vento que firua,&ui

rçfguardo a maré qwç não faça algum engano em encof*

? tar a nao a hua band»,ou a outra* t irandoa do canal, >p ^ rq

aquieorrem as a^a£rm>ito, aíJimÃa vazante * como nà

endiínto^cV o vek í ar (nà cenformea maré , dermaneira

que fô,poiraitlan^BJ©pmrry>. p\bu
E c%
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*e que efteja dcliá áms kígp3^po*icò mais eu meo$s,go
úerncfe a Pulofamljitfo^demQdo ^meíe não alargiítfih

deite perra foandzíde&ymztte ,tf»as arares fe 4fteg*ft#íi<tfcAic~

.qnanfo pjadfemtpor^ué não haidc que i*ciwj&>fòtfyte

xeípcito da monçãcqtTche iporíima^da íèrta r &p tedMfe»

íe defcuidaremfarádano>an3uegação,& viagcm,& ofuh
dpque ha de Daiú peta Pulofambilao he de i^br^as-afé

^o^vaz4& a iágares;ar$a^& chegado«assMos^eíDítei
jie o^ftiíiflacie^ r-fi »i9io$çi93.^?tt&l

Deites ilheosde Pulofambilao, pcra Pulopinão gouti-

«efe fempre ao longo da terra, não fe defaferrem delia,

daíid^

iariibiíão,& aproueitefe .dó prumo de maneira, q íettam

paffe de 3t>.braça«Vpera ó mir , pbr refjMío^os geraes q

)pfhâo,iDU perto

vos der a moncjo, trabalhai m.ujto por pafíar a balrau^ço

4è Pulopcra^úe tift«%€%òà^fiâòc^Çâó,^s tendo vèhtb
com quefe poflfair ver Pulcputum he melhor , porque

4^fiqu| vo$»I ligareis a dervãdar o canal de-7. grãos,& mel:

JP^M^PUps a moção cqmp ati as digc,ain*ia q íc ja auá|f
j^o pçrdeis tempc,poique às vezes i*9<f3

va-lf|ofi(ão efea-

^nfipnncipiojôc defpois vay largando como íe vãoafaf

jandada rerra,3ç por aqui hão demandar o canal de fet£

fgçaps&me©,^ ? ia

\ ^^àp^a^gr^^^tC^v^^i(9^hxú^Oí p&tf fei;etgraas

1J&WÇ& npch.]^iMao£^*(k 4^fpoi^4ue paflaEdescias
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.llhasde Nicuhafi cftc^anaUfafcis vofla uiagêpcra o Kcy*
RO gOU ornando ao Suduèírc, lembrandouosque as ag«v
lhas que nofeftvão,& que as agoas vão íempre a Locf-
J!»jQrcèfte,c^maaírÍJSi temos diro po* muitas veze*: por ef
s*a> derrota vm ia cm;demanda da lihaide Diogo Rodr*.
guês que trabalhareis de ver pera o ponto • & agulha t3-

'bem ws dirá code eôais,pclas differençis coe por efta pa
Jgagem faaç,como at às fica diro > & dcftallba de Dj^go

; Jfc0ídolgue5, faici^woffj^irágch^ipcra ocabb de Boa Eípc
iança,conforme ao Roteiro atrás das, nãos que partem da

•

WredtanOyOH antes de chegar aeUé.

I^lip^feq^inaeial quatrocentas kgoa^ 400

or ^.paos *rezerms & fui£denta* *5>Q
I^or $6. grãos trezentas & trinta, $ to
fçiW&iamtxczmm. $00

^aih^^uàrué N^rJefiearrm NwejleMy titã*

Ktequeíãbend^o bem marear a agulha, St f ztrlht

ftiacoiwa^vosíypfou^i^rá muito pera anauegaçãò 4}

ra#ek £& I&âS^ EfpentAçá, pòr cnâè
Q^ òg^^f^p^mâ^áigitetç^õí efia traueffahe maiscut
ta do que 4 fcfri&o was^rtas :

, por ©ode moitas vezes a

nao he no cabo de Boa Efpcrança,& os po»fos eftão mui
**aeràs,at fi&?n-iôm^tâf^bjgiíilia >jt*dá murro a faber

3*>n4€ ataf£<.Qà&Qtffa &*Mgftgf KHá* deYrlítaò d* Cit

«áspera a terra, porquíe conforme a differença que vos

fizeiv
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fiftMfftm tnttttdefcts quanto eftaisddffreel das agialha?,

onde a agulha he fixa, q por cite refpeito lhepuzerâo e&tz

nomc tporqtcdo â z^ulhsí hm qVímkpot c^kkuti â^ $f.

ió.graos das Ilhas deTriftão da Cunha pêra ateria, enig-

dtreis i\ cftâfis 3 30 legoasdop$lM0k fe fizer meão* diáfc

reça lhe fareis a cõtarõformè'aos gtâoi<| aehâfdes, 4 a av
gutba nordeftea dãdoa cada gfao jo^egoas yq taro tê pot

cfta altura,& paralelo hfi gtao, O mefmú vos fertiifá efta

cota pêra altura das Flores onde a agulha hetãbê fila > &
be04ittomerediahò

f & tudo íftô^uiehboÁiuitoteem

expritaentado.&aehàtfélfc^tfídW^
im$ feife de entender hbttièobcm matíar a aguteá > &
fazerlhefua conta,

£FGMES EM £VB M ÂÇVJMÂ $AZ VARIAC,AM
ncjlc ctmínho da InAm , firmios ^$mf^^^^fíSU^

koiri^í€s
y^r vtrtfkAAi>& t^frmént^p* mt&po*

muito largo tempo

AS âgibasemLisboaité deras terços de quarta que
faõíetegfaos largos,

-& jfcjlas Canárias íeis grãos, & fioco até o Cabo-Vérdé#

it jpot Crcuitiiè^S ttrço bom de quatta <| faõ grãos 4.

E no cabo d e S, Agoítinho ao mar 1 00, legoas nord eftc*

agulha ç.graos.

*§ **$<*d<3s Abrolhos 1*© éiar 1 20.1egoas,8c tio, fiorde-

ftea a agulha j 4. grãos,& fc nordeftear 1 3. verão a ilha dè
Afcciiçaio,&:o mafe que nordeftearneíta paragêmaisirip
a balrapento,

HW naâerroft das Ifhas de triftaO da Cmrha sedo delias

a Loefnoroffte 1 $o.iegoas fiotdeftea aagulrvà' jlgraos.

Ê Norte,& Sul toas Ilhas de Ttiftão da Cunha , indo
por 3 2<graos$É por ag.nõrdefteaa agulha rs.graos.

E a Loéfte do itábo de jBoa Jiírierança 1 00. legoas nor-
«Jtftea a agulha 4.gra>5,

E no Cabo das agulhas he a agulha fixa*

kz Enor-

WMXtrMm wm^mwwjmmwMj;/jmcmm»mm
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,E Norte,& Sul corn a Bahia dajagoa nor^ea a agfilha */
gfftass

E Norte Sul com o rio do Lourenço Marques noreftea
aagulha ó.graos.

í Nort^Sgl cõo mep;da cçfta do rio de Lourêço Mar*
qiics pçra o Gadod^s correntes noreft^a 8 r gnos.

JE Norte Siil entre efts^bo, & o baixo da Iudianoref-t
teaa agulha io.graos.

j

M Nor(e,&t^mm^iim daju^ia noreftea a agulha

JS Np«^ule0|çç$> kaixo l& a Ilha de S. Lourenço no-
xeftea a agulha doze grãos.

:E àyjfta,^ coifo efe g&çurençe, ou da Ilha de 24/atèL

a?,graçs^Qíeíleaaagulr\a 1.4-grap?..

E J^p^ft^^plíííê.Moçambique noreftea a agulha fcua
quarta onze g-aoshçgpj..

£á viftada Ilha do Gornbro noreftea a agulha 12. grãos.

E, peitos baixos dó Patraõ noreftea a agulha 14. grao$r V
E tíoite^&S^l^çõ a-Ilfij çqcpíorà noreftea a agulha 1 7. gn
Ji cm z barra da Cidade de Goa na India.norcflea a agit,

|ha quinze grãosv
Porfora da ilha de S.Lourenço.

EirM?riftftMl Cidade de Coçhitn noreftea a agulha

r f}tiini?
;e,graoF.

• fc rqntoauaate como as Ilhas de Marnale noreftea a agit
lha ió.graò".

,E pellqs baixordo Garajao noreftea a agulha ig. graosJ
E.Norte §: Sul cona a Ilha de Diogo Rodrigues noref-^

çea a águVria 20, grãos, & indo a balrauento pera Lèfte
delia chega^ a oqreftear zz.graos & mco,que hea maio*
djfferença, que f\z á agulha,; nefta derrota.

E Norte &S u l cõ à cabeça da liha deS.Loureco noref-5

teaaagultaaij.grççs. "

u

; 3 S J
'

£ Ncx«
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ENortc & Sal com a Bahia da jagoa norefiea a agulha

ttes grãos.

E Norte& Sol coma agulha de S. Brás noreftea a agu*

lha hum grao,ôc meo. = ,

E no cabo das Agulhas h&ftju.

fajfadoa eabo de Boa Efperanf* pêra o Reyno tornao as

agulhas a nordefiear.

T Na Ilha de S. H_lena nordcíba a agulha ícte grãos, 1

JL Efendoa Loéfte das ilhas de Cabo- Verde anão por

l$,2o.graos 1 5 o.legais delias nordeft:a a agulha 5-g^aos.

E te emt;fntagraosa agulhi forfixi , demoraruosha a
Eayal ao Nornordefte , & fep >r aqui nausgudes , <5c ao

Nor4efte íeoipLreaaguUiaírà fix3,<5cíen jrettear , enten-

dereis que eftais das Flores pêra ornar , p3rq je Te norek
tear dou* grãos ao Norte ireis f.legoas ao our > ais Flores

he a agulha fixi.

JEdeíh Ilha pêra Portugal vay a agulha fazendo diíFeren

çMe nordeftear.fcndoauante deS.MigueJ Nordefte Su-

díucftecomelk nordeftea a agulha quatro grãos.

E daqui pêra a Roca vai fazendo a rmis differença,
;

qaefaqfete grãos, quefxzendjuos efta diíFerença , ítreis

na aofta de Potugal.

ESt^s variações da agulha não guardão regra precizr

nefta nauegação que fazemos pêra a índia» & pêra

o Kcyno,porqae huas pute? nos moílra desfaz:ré mui-
tQ^epr^ffa^oucreícerefli muito depreffa fua vm i ição, &
cm outras partes nauegafe muito caminho, fem fe conhe
cerifto que digo.porqueas diferenças que fe achao em
htfra meridiano de multa altura, ou d: pouca,não refpõ-

de a diffjrençvda agulhi,hQicoufa com a outra, exem-n
pIo.AvIlhvs deTriftão da Cunha, eftão em ?6. grãos, ác a

Ilha de S.Helena cftáem i6.graas,& eftâoN »rte , & Sul,

& aasllhjsli* dediffessoça i j.gcaos ? ôc em S, Hkknasr.
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pdlo que eíles frgredos faõ pontos imaginai*», que Fó a
experiência de tão largo caminho como he o da índia, -

tem os homens alcançado nçftes lugares que digo fu^S
dÍrTerenças,porque com ellas feencamrohão,& fe ajudão
muito a íaberem por onde *8cv

Como fe ha de m*rc&r a .*gufk*m mfc&i&jô fer do Sé,

TTJ Rimeiramerte aaguha pêra fe marcar o Sol ha de fer

i; a caixa redonda, & muito betó feita , ôc as balançai-,

muito perfeitas,torneadas nosexos,& ale aamadas o mais*
que puder fcr;& o chapireUcjvmiijto primo,* alto, que
traga a roía da agulha o mais alto qnc pudej: faSfc a roía

da agulha nãofeja muito campe lra>ncm muito pequena»
feja ire m,& de papeis miiho primos, & mnfeolcues, &
bem feita, pêra que a pedrade cena* afaça andai ligeira,

<5c muito dcfembaraçadajferàagraduadadefem rurfios,*
meãs partidas,& quartas, & meãs quartas, & quartas àc
quam,que ti*do o mais não ferocflccftà agra&ia&ição mui
to bem feita,ôc prima com cintas quemoârem cada rumo
por fi,& qualquer parte das qae digo,

A agulha tem r^.qumas,& cada quarta tem 11,grãos

& hum quarto que fazem íóo.graosjqoetai^roshanarc»
dondeza do mtmcfevquie ire o-qwe nos a aguftia represei^
Emca quarta tm 5.grãos £t me©,
£ hum terçQife quarta tem f^graos & tneo.

E hum quarto de quam tem |;grãos & tjres qiirawos

largos.

. E hum fefmo de quatr a tem dôo$ grãos tkaçõ*.
Saindoiioso Soj a l£fte>8c pôndofeu^a LoefndtoÈf* '

te-naquelkdiafe^rà a difteteniça d<ô naícerao pòr de
do as quamsytomarfeha ametaáe daq&ill© , qufc he Ii3a

quirra,& rfto íe dirá que Jiortftea.

£ ÍLiadô caio què aaíça o Sol a ]Uâu*r^èfte , & fe fô-
'>

nha

1

ikvwnftgawn^
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A»a'£oefte :<ha"d&-ft'afee-r ao pòr duas -quatros, ametade
daquiilo he hfia quim ifio direi que nordefre*.

Demarcando o Sol ao nafcer apartado do Léíte da agn
lha perao Norte,& fepuzer a Oefte pera o Norte tira.

remos os menos dos mâb,&doque ficar ameta de íerà a

variação da agulha , & ò meímoíeiânaíecndode Lefte

pera o Sut,& pondo fe de Oefte pera o Sul.

Demarcando o Sol apartado de Lefte da agulha pera o
Norte, & fe puztr apartado do Oefte pera o Sut , ajinra-

reis ambas as differenças, & ano t ide do que fornir fera a

variação da agulha,& o mefmo ícfá n tfceoio de Lcftc

pera o Sul,& pondofede Ojftepera o N jrt*.

Por outro motfo poden faber o q íe nwdeftea a agulha

eu n oreftéa, mareareiso Sol em faia ia, de direis a q ae rit

mojoua-quequartavoínaícc^iffcíillro cíereúdoeis, por-

que não efqueça,3c no mefmo dia á aoit: o marcareis ao
pór»& quando nãoparec t p:llam:nhli baftuà mircalo
ánoite,& aoutra m2tiri1áqu^ier,Tcniqift3 bem mar-
cado tomareis nu 1 roía "ia aguth í con aferi comoaço o
meo dentre ponrc,<5c ponto donie vosnaceo oS;>l , & fc

poz,cftc he o Norte & Sal,& por aht feverà oqu; nore-

ftea.ou nordeftea,comofe o ponto ficar da bania do Nor
deftedi fl >r de lix diremos então qu: noreftea aquelletã-

to que ficou, 5c Te ficar o ponto da banda do Norocfte da
agulha diremo; que norJcftea.

IO io Bautifta Liua iha Cofmographo mòr, no anno de
6 30.fczhuaaaboasdo lugir do S >!,& largurade Leí-

te,Oeftc,com hum nftrumento de duas laminasjhui fj.

brea outra» reprefentinjo nella>daas agulhas agradua*

dàs de grãos. C >m h im moftrador & a agulhi debaixo
reprefentair fempre fixa,& ade.fi-.na fer aquevarií , &
não ha neccííiiade de vero Sol , mas que ou pella me-
nhía,ou 10 pò;,por que com húi fò demarcação fe foz lo

goaçonu,& fc fobc adij$creaç*q^k>u Bile inftrucnê-

tooiuk
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to muito ncçefíario pera.eíUs diff.reneas da agulha:v £&

dcmarcaçoens do Sol, porque íaõ embaraçadas nãotaoj

fomentes pêra os modernos, fenam peca os velhos que

fe enieão n.uitás vezes ao fazer da conta,& com çíle in-

fírumenco lhe fica muito darq,& os tira de.€.aJços*Ã4f

douidas,pello que fou de parecer que cíbs rtaboas íc vzç

com eftaiamina,porque he muito necefíario vzarem 0|

Pilotos delia,& rrazeremçonfigo,ôc fabeeiívo v?p delia

pêra a demar^açio doSoi,que tai>to importa.&tareai çç

Pilotos asdiffUinçaseiue ihefiz^m-as fuás agqlbaS; .- q

dito íoãoBaútíftanaquelle tempo antes que íe foffe per*

Cafiella,medcueftas taboa?,& lamina, & a Manoel Mõ*

jeiroque as
:

vciífi2eflcmos,& e^perimeatafl^^s r et| as

centinuei atègora,& as achei muito boas,c\ certas , &a$

tenho por ferem muito neceílarias á neuegaçãp*

'1ii!
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